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וחות המילואים מהווים את עיקר כוחו כ
המילואים  חיילי  מספר  צה"ל.  של 
הסדיר,  חיילי  ממספר  בהרבה  גדול 
מבצעית  בתעסוקה  ושירותם  ואימוניהם 

מתקיימים במהלך כל ימות השנה.
משרתים  דוד'  'בני  בוגרי  מ-2,000  למעלה 
כקצינים  משרתים  מהם  וכאלף  במילואים, 
בכל הדרגות. באזורנו מוצבת פלוגת מילואים, 
שילה  אזור  על  ובהגנה  בשמירה  העוסקת 

'בני דוד' במילואים

ועלי, ומתחלפת מדי חודש. בשבעת החודשים 
בוגרי  זו  פלוגה  מפקדי  כל  היו  האחרונים 
רבים  לביקורים  זכינו  וכך  דוד',  'בני  מוסדות 

של בוגרינו ושל חייליהם.
גדודים  ומפקדי  פלוגות  מפקדי  בקורס 
הנערך בימים אלה משתתפים רבים מבוגרי 
'בני  צוות  ואנשי  רבנים  ביניהם  המכינה, 
וכמ"גדים  כמ"פים  בעתיד  שישרתו  דוד', 

במילואים. �

בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה"ל

בתי מדרש
לבוגרי צבא

למנהיגות
ציבורית

רח' הארז 9 עלי ד"נ אפרים 44828
טל' 02-9407888, פקס' 02-9943256

info@bneidavid.org • www.bneidavid.org
עריכה לשונית: 

�ברכץ בית אל 02-9973875עיצוב והפקה: שילה

אביגיל אריאל

ְמָחה ְלַאְרֶצָך ִשׂ
ׂשון ְלִעיֶרָך. ְוָשׂ

ָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶדּ
יֶחָך. י ְמִשׁ ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַשׁ

ָיֵמינּו:  ְמֵהָרה ְבּ ִבּ
מתוך תפילת שחרית לראש השנה

בערב ראש השנה תשע"ב
אנו מאחלים
לתלמידינו,

בוגרינו וידידינו
ולכל בית ישראל

שנה טובה
ומבורכת

שנה שנזכה שיתקבלו

כל תפילותינו לרצון

מוסדות 'בני דוד'
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במכון להכשרת מחנכים השייך לישיבה 
לבוגרי צבא לומדים כיום כ-60 תלמידים. 
כחלק מתכנית הלימודים השנתית, בונים 
התלמידים פן נוסף באישיותם במפגשם 
חינוך  אתגרי  ועם  שונות  אוכלוסיות  עם 
שונים, וזאת כחלק מהכשרתם החינוכית 
במסגרות  ללמד  יציאתם  לקראת 

החינוכיות השונות במדינה.
תלמידי  סיירו  הלימודים,  שנת  במהלך 
הספר  בבית  מחנכים  להכשרת  המכון 
פגשו  התלמידים  בת"א.  'ראשית'  התיכון 
את מנהל ביה"ס, ספי שרמן, ושמעו ממנו 
נפש  ובעיצוב  שבחינוך  הגדול  החזון  על 
נערך  מיוחד  פאנל  אביב.  בתל  הנוער 
בוגר  זיו,  ירון  המורה  עם  המכון  לתלמידי 
הכולל של 'בני דוד' ותושב עלי, שמלמד 
בביה"ס. תלמידי המכון נפגשו באופן אישי 
עם תלמידי ביה"ס, למדו עמם בחבורות, 

המכון להכשרת מחנכים
בימי עיון והיכרות עם אתגרי החינוך

ושמעו מהם על ייחודיות בית הספר, ועל 
התהליך החינוכי המתקיים בו.

סדנאות  מספר  התקיימו  הקיץ  במהלך 
תלמידי  בין  הבינאישי  השיח  לשיפור 
עברו  התלמידים  ולהעמקתו.  התכנית, 

שבמהלכה  'אימגו',  בשיטת  השתלמות 
למדו על היכולת לצמוח מתוך קונפליקט. 
לשיטה זו, כל מפגש בינאישי יכול להיות 

מגדיל או מרחיק, מעצים או שובר.
ועל  המוח,  מבנה  על  למדו  התלמידים 
הצורך להעצים את המודעות לתהליכים 
הסדנאות  מפגש.  בזמן  המתרחשים 
הועברו ע"י בוגר 'בני דוד' מר משה לוינגר, 
המתמחה בתחום ומרצה עליו בהזדמנויות 
לחשוף  הייתה  הסדנאות  מטרת  שונות. 
הקיים  האקלימי  למרחב  התלמידים  את 
בזמן מפגש בין מורה לתלמיד - הסתגרות 
לעומת רצון להיפתח ולשתף. התלמידים 

תרגלו שיח זוגי, הקשבה ושיקוף.
בסיכומן של הסדנאות אמרו התלמידים, 
לא  למקומות  אותם  חשף  שהתרגול 
שלכאורה  כאלה  אף  בנפש,  מוכרים 

נראים כמתבקשים ביותר. �
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בה יותר מתפילה. 
נה עשרה היא הר

תפילת שמו

הנביא  הדרכת  ת 
א קיימו  חז"ל  ה. 

כול התורה  כל  ת 
תמצי היא 

בח"י  וקידדו  ינו 
והצפ גולה",  כלי 

לך  "עשי  שראל: 
י לכנסת 

של  עניינה  עיקר 
שהן  ומשיח',  ה 

גאול 'הלכות  את 
ברכותיה 

'הלכות  את  בה   
שבצו כסף  שכיות 

במ זהב  וכתפוחי 
התפילה, 

ל ישראל והתורה.  
דעות והאמונות ש

רה', את יסודות ה
יסודי התו

ח"י  ישראל.  לת 
גאו אחת:  בקשה 

היא  כולה  שמונה 
תפילת 

 ישראל, שהן הן 
ד השדרה של עם

ן ח"י חוליות עמו
ברכותיה ה

"י פעמי הגאולה. 
ח

העתיד,  גאולת  ל 
ע העבר  גאולת  ך 

מתו להתפלל  אנו 
עומדים 

תפילות  שכל  א, 
הי רצופה  אחת  ה 

שגאול ההבנה  נו 
ל ומאירה 

ל שלמותה, אלא 
נן רק הצעדים א

פילתנו בתוכן, אי
ישראל, ות

הן אינן דבר אחר 
פעותיה וגלוייה, ו

התנוצצויותיה, הו
הבזקיה ו

 כל תפילה, היא 
 ונמצא שתפילה,

א אינה אלא בהן.
בלתה, והי

ת גאולה לתפילה'.
לה. זהו סוד 'סמיכ

הגאולה היא התפי
גאולה, ו

נאלמים  עצמנו   
את אנו  מוצאים 

לתפילה,  ההכנות 
כל  לאחר 

ל התפילה: "אדני 
ו אלא להתפלל ע

יפה, ולא נותר לנ
דום על ס

שפתי תפתח".

"אנשי הצפרדע אנשי הדממה"... 
ובוגר  המכינה,  בוגרי  מהם  שלושה   .13 בשייטת  מסלול  סיימו  דוד'  'בני  בוגרי  ארבעה 
נוסף מהישיבה הגבוהה. בטקס מרשים שנערך בבסיסם באו לסיומם 18 חודשי אימונים 
אלישיב  נתנאל  הרב  הגיעו  לטקס  העטלף.  סיכת  ללוחם  מוענקת  שבסיומם  מפרכים, 
וסיום  הסיכה  קבלת  לאחר  זה.  בטקס  נוכח  להיות  בחייו,  לראשונה  שזכה,  סדן,  והרב 

הטקס, רצו כל הלוחמים החדשים לים, ונכנסו לתוך המים, לטבילה המסורתית. �

חדש בהוצאת 'בני דוד': 
"שפתי תפתח"

ספרו של הרב חיים וידל
הספר  לאור  אלה  בימים  יצא  טובה,  בשעה 
לתפילת  מחשבה  כיווני   - תפתח"  "שפתי 

שמונה עשרה. 
לספר:  בהקדמתו  וידל  חיים  הרב  כותב  וכך 
ספר  של  ללידתו  הראשונית  הדחיפה  "את 
שלי,  האישית  התפילה  מצוקת  נתנה  זה 
את  וללקט  ללמוד  התחלתי  שבעקבותיה 
פירושי תפילת שמונה עשרה מספרי ראשונים 
תפילת  כוונת  על  השיעורים  את  ואחרונים... 
במכינה  להעביר  התחלתי  עשרה  שמונה 
הקדם צבאית 'בני דוד' שבעלי לפני כעשרים 
שנה ומאז לא פסקתי, תמידים כסדרם, מידי 
שתפילת  לי  התברר  בהדרגה  בשנה.  שנה 
שמונה עשרה היא הרבה יותר מתפילה, שהיא 

לא פחות מאשר תמצית כל התורה כולה."
רבות,  עבודה  שעות  השקיע  וידל  חיים  הרב 
השנייה  בשנה  לספר.  שיעוריו  את  והפך 
ללימודיהם, החלו תלמידי מחזור י"ט בשכתוב 
נעשתה  הראשונית  עריכתו  אשר  הספר, 
גרינפלד. את עיקר מלאכת  בידי הרב אסף 

העריכה עשה הרב חיים וידל. 
תודתנו לידידינו מעבר לים, שסייעו בהוצאת 

הספר לאור. 
הספר מוקדש לזכרם של סגן עמיחי מרחביה 
ז"ל, תושב עלי, שנפל במלחמת לבנון השנייה, 
מחזור  תלמיד  ז"ל,  שניידמן  דן  סמל  ולזכר 
ועסק  וידל  הרב  של  בשיעוריו  שנכח  י"ט, 
מילוי  נפל בעת  דן שניידמן  בשכתובם. סמל 

תפקידו.
ניתן לרכוש את הספר בחנויות, ובמשרדי

'בני דוד' בטל' 02-9407888 או בדוא"ל:
� sale@bneidavid.org

שנה"ל תשע"ב בפתח
מ-450  למעלה  יחלו  אלול  חודש  בראש 
דוד'.  'בני  במוסדות  לימודיהם  את  תלמידים 
למכינה  מצטרפים  חדשים  תלמידים   170
חלק  חוזרים  ובנוסף,  הגבוהה,  ולישיבה 
מבוגרינו ללמוד בישיבה לבוגרי צבא. עבודות 
ובמהלכן  במבנים,  נערכו  ואחזקה  שיפוצים 
המדרש  בבתי  אש  לגילוי  מערכת  הותקנה 

של המכינה והישיבה הגבוהה.
שנת  והרבנים  התלמידים  לכל  מאחלים  אנו 

לימודים פורייה ומוצלחת. �

פרויקט יום מהות

אתה בוגר 'בני דוד',
לומד לתואר,

רוצה קשר עם בית המדרש

אבל לא מצליח להגיע לזה?

יש לנו בשורה בשבילך!

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות למשרדי 'בני דוד':
info@bneidavid.org ,02 -9407888 ,צופיה

בוגר, סטודנט יקר

"שיעורים ב-mp3 ובמייל על פרשת 
השבוע - זה טוב ויפה, אבל אין 

תחליף לקשר חי עם בית המדרש".  
כך אומרים לנו בוגרים שוב ושוב, 

ובשנים האחרונות הקריאה הזו גוברת 
והולכת.  

לכן החלטנו להיענות לאתגר ולפתוח 
בתוכנית חדשה לבוגרי 'בני דוד' - 

פרויקט 'יום מהות'.
מטרת התוכנית היא לאפשר 

לסטודנטים להתחבר באופן חי לבית 
המדרש ולהיפגש עם תוכן עמוק, 

מבריא ומחיה על אף המטלות הרבות 
והלחצים השונים בחייהם.

בכל יום ראשון אחר הצהריים יתקיים 
בֵעלִי לימוד, המיועד לסטודנטים בוגרי 

המכינה וגם לסטודנטים שאינם בוגריה. 
במהלך היום, יינתנו שיעורים בכמה 

נושאים:
סוגיות מרכזיות במציאות הישראלית 

המתחדשת עם הרב אלי סדן.
השפעת התרבות הפוסט–מודרנית 

על האדם והחלטותיו  עם הרב יגאל 
לוינשטיין.

זוגיות, הורות ומשפחה עם הרב אוהד 
תירוש.

בנוסף לכך, יקבעו שיעורים עם הרב 
קשתיאל, הרב קלנר ורבנים אחרים. 

פעם בחודש, בסופו של יום הלימוד, יתקיים 
מפגש עם דמויות מפתח בתחומי העשייה 
השונים של החברה ושל הכלכלה בישראל.
כמו כן, נקיים במהלך השנה סיור בן יומיים 

במוקדי ליבה של המציאות הישראלית:
חינוך, פריפריה, מגזר ציבורי ועוד.

החזר בעבור הוצאות נסיעה יינתן לכל 
משתתף

נשמח להיות בקשר ולראות אותך איתנו!

בברכה, 
פנחס עציון, 050-8849138
p.etzion@gmail.com

אליעזר בראון, 050-8849133
betbaron@gmail.com

התכנית תיפתח בע"ה בחודש חשוון התשע"ב

The Military Yeshiva Academy of Israel
מכינה ישיבתית לצה”ל | ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

Bnei David Eliבני דוד עלי
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בונים בית
לקצינים ולאברכים

בצה"ל,  המשרתים  רבים  בוגרים 
ואברכים הלומדים בישיבה לבוגרי צבא 
להתגורר  מבקשים  הגבוהה,  ובישיבה 
כדי  דוד',  'בני  של  המדרש  לבתי  קרוב 

להיות מחוברים לרוחו.
בנינו  למגורים,  הרב  הביקוש  עקב 
דוד',  'בני  ידידי  בעזרת  יח"ד,   6 השנה 
בשכירות  לבוגרינו  משכירם  אנו  אותן 
אייקונקס,  בשיטת  נבנו  הבתים  מוזלת. 
לבתים,  גבוה  טרמי  בידוד  המבטיחה 
כן,  כמו  אנרגיה.  חוסכת  ואף  ושומרת 
קומות  בניית  של  בפרויקט  התחלנו 
נוספות לבתים שבבעלותנו, כדי לאפשר 
לקריית  להצטרף  נוספות  למשפחות 

את בהישיבה. � מכשירים  רועי'  'חי  תוכנית 
להשתלבות  תלמידינו  עצמם 
לימודיהם  במהלך  הציבורי.  במגזר 
בימי  משתתפים  הם  ובאקדמיה,  בישיבה 
עיון המיועדים להיכרות עם המגזר הציבורי 

והחברה הישראלית.
בירושלים  עיון  ימי  שני  נערכו  הפסח  לאחר 
בנושא 'השלטון המרכזי ועבודתו - הממשלה 
ימי העיון נפגשו תלמידי  ומוסדותיה'. במהלך 
שר   - הרשקוביץ  דניאל  פרופ'  עם  רועי'  'חי 
המדע והטכנולוגיה, עם מר אייל גבאי - מנכ"ל 
 - משרד ראש הממשלה, עם מר צבי האוזר 
מזכיר הממשלה, עם פרופ' יוסי שיין - העומד 
באוניברסיטת  לממשל  הספר  בית  בראש 
בפניהם  החוץ, שפרס  נציג משרד  עם  ת"א, 
משרד  במערך  ההשתלבות  אפשרויות  את 
החוץ ועם מ"מ נציב שירות המדינה, מר אהוד 

פראור, שדיבר על האתגר בשירות המדינה.
רשות  במשרדי  סיור  נערך  העיון  ימי  במהלך 
אבי  מר  בירושלים,  השומה  ופקיד  המיסים, 
ועל  המיסים  רשות  פעילות  על  הרצה  בכר, 

אפשרויות ההשתלבות במוסדותיה.

היכרות עם הממשלה ומוסדותיה
וברכת הדרך לבוגרים

למרצים  הודינו  ההרצאות  של  בסיומן 
המכובדים, והענקנו להם ספר בצירוף מכתב 
תודה, כהוקרה על הרצאותיהם במסגרת ימי 

העיון, שניתנו בהתנדבות.
בחודש תמוז נערך טקס סיום השנה ללומדים 
'חי רועי'. במהלך טקס הסיום בירכו  בתכנית 
את  שסיימו  התכנית  בוגרי  את  הרבנים 
לימודיהם בבית המדרש ובאקדמיה, לקראת 

צאתם לשוק העבודה.
אנו מקווים שכל אחד מבוגרי המכינה ימצא 
לתרום  וימשיך  הציבורי,  במגזר  מקומו  את 

ממרצו לעם ולמדינה. �

ההגרלה השנתית
של ידידי 'בני דוד' בפתח הגרלת בר המצווה

)ההגרלה הַײ13(
בוגרינו וידידינו מסייעים לאחזקת מוסדות 'בני 

דוד' בעזרת תרומה חודשית בהוראת קבע. בעזרת 
תרומות אלה המצטרפות זו לזו, מתקבל סיוע 

משמעותי לתקציב השוטף של המוסד.
מדי שנתיים נערכת הגרלה בין ידידינו שתרמו

למעלה מ–₪1000 במהלך התקופה.
בהגרלה הנוכחית, הגרלת בר המצווה,

יוגרלו מחשבים ניידים מסוג אייפד, מחשבים ניידים, 
ופרסים נוספים.

ההגרלה תיערך לקראת ראש השנה תשע"ב.
אנו מודים על התמיכה והשותפות, שמסייעים 

בידינו להמשיך ולהתמודד מול אתגרי דורנו.
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לכב' בני דוד - מכינה ישיבתית לצה"ל  ברצוני לרכוש כרטיס/ים לתרומה בהוראת קבע ע"ס: )הקף בעיגול(

שם משפחה ופרטי

עיר  רח'    מס'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימה תאריך  

×
על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

היו שותפים בבניין אנשי אמונה בעולם המעשה, תרמו תרומה חודשית והשתתפו בהגרלה נושאת פרסים!

שובר השתתפות במבצע

₪250 לחודש x 15 תש' 4 כרטיסים₪130 לחודש x 15 תש' 2 כרטיסים₪70 לחודש x 15 תש' כרטיס 1

� הוראת קבע )מעבר לדף(
� המחאות על סך__________₪ מצ"ב

� נא לחייב כרטיס אשראי:    � ויזה    �  ישראכרט    �  דינרס
����  ����  ����  ���� מס' 

��������� ____/____       ת"ז   בתוקף עד 

� אחר: __________₪ x _____ תש' = סה"כ: __________₪

לאחרונה  החלו  הקדומה  שילה  באתר 
תלמידי  מקיפות.  ארכיאולוגיות  חפירות 
המכינה הקדם צבאית ‘בני דוד’ לוקחים חלק 
בחפירות. התלמידים מגיעים לאתר בימי שישי 

מגלים
את העבר
בשילה

הקדומה
בשעות הבוקר המוקדמות, וחופרים בהדרכת 

ארכיאולוגים של רשות העתיקות.
מתקופות  חרסים  מתגלים  החפירות  במהלך 
לאחרונה  העיר.  בתי  שרידי  ונחשפים  שונות, 
התגלו בחפירות מטבע זהב ובור מים עתיק. 
הקמת  מתוכננת  האתר,  פיתוח  במסגרת 
מגדל תצפית חדש בשילוב הדמיות מיוחדות 
בטכנולוגיה מתקדמת, אשר ימחישו את נושא 

המשכן בשילה. �

צעדת בנג'י
מתלמידי   50 כ-  יצאו  אייר,  ט"ז  שישי,  ביום 
בנג'י  רס"ן  לזכר  השנתית  לצעדה  המכינה 
ה'  קידוש  על  שנהרג  המכינה,  בוגר  הילמן, 
התקיימה  הצעדה  השנייה.  לבנון  במלחמת 
ברעננה, ומטרתה הייתה גיוס תרומות לבניית 
בודדים.  לחיילים  בית   - בנג'י'  של  'הבית 
 3-10 של  במקטעים  וצעדו  רצו  התלמידים 
לאחר  הצעדה.  לאווירת  רבות  ותרמו  ק"מ, 
של  משפחתו  עם  התלמידים  שוחחו  המירוץ 
וחתמו  בנג'י על הקשר הנשמר עם המכינה, 

את האירוע במעגלי שירה וריקודים. �
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הוראה לחיוב חשבון

לכבוד בנק מס'

סניף

כתובת הסניף

אני/ו הח"מ  .1

כתובת  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה, בסכומים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי   
מגנטי, או רשימות של 'בני דוד' מכינה ישיבתית לצה"ל כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

ידוע לי/לנו כי:  .2
הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול'בני דוד' מכינה ישיבתית לצה"ל שתכנס לתוקף יום  א. 

עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראה כל דין.
אהיה/נהיה רשאים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים  ב. 

אחד לפני מועד החיוב.
אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את  ג. 

המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב.  .3

ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים   .4
אלה.

הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת   .5
לביצוען.

הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה. אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר   .6
קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

נא לאשר ל'בני דוד' מכינה ישיבתית לצה"לבספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.  .7
פרטי ההרשאה

סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י 'בני דוד' מכינה ישיבתית לצה"ל עפ"י רצון התורם.  .1
פרטי החיוב.  .2

תאריך                                                                                   חתימת בעל החשבון

קוד מסלקהסוג חשבוןמס' חשבון בבנק

בנקסניף

אסמכתא / מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד

2 2 3 1 4

רח'                                 מס'           עיר                                            מיקוד            טל'

מס' זהות שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

×

אישור הבנק                            חלק זה ימולא ע"י המשרד בלבד

קיבלנו הוראות מ___________________________________
ברשימות  או  מגנטיים  באמצעים  שיופיעו  ובמועדים  בסכומים  חיובים  לכבד 
שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, 
והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל 
בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או 
אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל/י 

החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
שנחתם  השיפוי  כתב  לפי  כלפינו,  בהתחייבויותיכם  יפגע  לא  זה  אישור 

על-ידיכם.

בנק_____________________

סניף____________________

תאריך___________________

קוד מסלקהסוג חשבוןמס' חשבון בבנק

בנקסניף

אסמכתא / מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד

2 2 3 1 4

חתימה
וחותמת
הסניף

לכבוד 'בני דוד' מכינה ישיבתית לצה"ל  עלי ד"נ אפרים 44828
₪1,050 =  ₪70�15 � ברצוני לרכוש כרטיס 1:  
₪1,950 =  ₪130�15 � ברצוני לרכוש 2 כרטיסים:  
₪3,750 =  ₪250�15 � ברצוני לרכוש 4 כרטיסים:  

� אחר:  סכום ______₪ x ______חודשים

לכבוד 'בני דוד' מכינה ישיבתית לצה"ל  עלי ד"נ אפרים 44828

לפני מספר חודשים קיבלנו פנייה של אחד מידידינו, אשר בתו הגיעה 
למצוות והוא מבקש לציין זאת בפרויקט מיוחד. בעצה אחת החלטנו 
הקבע  קציני  נשות   - החייל  לנשות  הודיה  ארגון מבצע שמהותו  על 
שגרות בעלי - וחיזוקן. הנערה בת המצווה וחברותיה רכשו צעצועים 
לילדי הקצינים, ובארץ רכשנו במקביל עבור נשות החייל סט מפנק 
של מוצרי קוסמטיקה מתוצרת 'אהבה'. המוצרים נארזו יחדיו, ונשלחו 
בצירוף מכתב מחזק למשפחות. הנשים והילדים נהנו מאוד מתשומת 
הלב, והודו על היוזמה שהביאה להם ברכה ושמחה. אף אנו מצטרפים 
בברכת תודה רבה ומזל טוב לבת המצווה ולבני משפחתה. פרויקט זה 
מצטרף לפרויקט הגמ"ח להשאלת תפילין, שהוקם בעזרת המשפחה 

לרגל בר המצווה של בנם הבכור, לפני כשנה. �

מבצע 'בת מצווה' לכבוד נשות החייל

ביום העצמאות חגגה מדינת ישראל 
 .63 הולדת  יום   - סדן  הרב  ועמה   -
דוד'  'בני  תלמידי  החליטו  השנה 
יום  במתנת  סדן  הרב  את  להפתיע 
הולדת מיוחדת, וכך כתבו בברכתם:

העצמאות  ביום  היום  עומדים  "אנו 
מאמינים  ולא  ישראל  למדינת  ה-63 
שנים,   63 לפני  שהתרחש  הזה  לנס 
יום ההולדת  ובאופן מפתיע הוא גם 

שלך.
מוריד  סתם  שלא  מאמינים  אנו 
הכול  אלא  לעולם,  נשמות  הקב"ה 
כך  הקודש,  במאזני  ושקול  מדוד 
בדיוק  לעולם  יורדת  נשמה  שכל 
ולהשפיע  להופיע  לה  הדרוש  בזמן 
את כוחותיה המיוחדים על אותו דור. 
ירידת  של  המיוחד  התאריך  כן,  כמו 
הנשמה הוא בעל משמעות, וכן שמה, 

יום העצמאות ויום הולדת לרב סדן
על  מעיד  מחייה  פרט  כל  ובעצם 

עצמיותה, תפקידה וייחודה.
את  לראות  אפשר  שנים   63 אחרי 
בעם  שחל  השינוי  את  הפירות, 
ישראל ואת תהליך הגאולה שדופק 
חלק  לקחת  למדנו  דלתותינו.  על 
ותוך  אותו,  ולקדם  להוביל  בתהליך, 
הרוחני,  עולמנו  את  לבנות  כך  כדי 
להודות  רוצים  אנו  והערכי.  המוסרי 
ושינוי,  צמיחה  של  שנתיים  על  לך 
לתורה  מסירות  בנו  שהחדרת  על 
שזיכיתנו  ועל  משמעות,  של  ולחיים 
"ובחרת  של  הרוחנית  לעצמאות 

בחיים", ומאחלים עוד שנים רבות של 
גידול תלמידי חכמים ואנשי מעשה. 

יום  מאחלים  ובהערכה  באהבה 
הולדת שמח, תלמידי 'בני דוד'.

המתנה המיוחדת שהביאו התלמידים 
לרב סדן הייתה עשרות סיומי ספרים 

לכבודו:  התלמידים  שלמדו  שונים 
ספרי משניות ומסכתות גמרא, ספרי 
אמונה ומוסר ועוד. הרב סדן התרגש 
להם  ואמר  לתלמידים,  הודה  מאוד, 
ביותר שקיבל אי  שזו המתנה היפה 

פעם ליום הולדתו. �
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הרב אליעזר קשתיאל
ראש הישיבה לבוגרי צבא
ב״בני דוד״

נערך ע״י אלעד ברנד

חודש אלול
ייסורי התשובה ומרפא הארתה

לעילוי נשמת בניה ריין הי"ד בן שמעון וחגית

אשת יפת תואר כמשל
"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו: 
ְלִאָּׁשה:  ְלָך  ְוָלַקְחָּת  ָבּה  ְוָחַׁשְקָּת  ֹּתַאר  ְיַפת  ֵאֶׁשת  ַּבִּׁשְבָיה  ְוָרִאיָת 
ִצָּפְרֶניָה:  ֶאת  ְוָעְׂשָתה  רֹאָׁשּה  ֶאת  ְוִגְּלָחה  ֵּביֶתָך  ּתֹוְך  ֶאל  ַוֲהֵבאָתּה 
ְוֵהִסיָרה ֶאת ִׂשְמַלת ִׁשְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיְׁשָבה ְּבֵביֶתָך ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה 
ְלָך  ְוָהְיָתה  ּוְבַעְלָּתּה  ֵאֶליָה  ָּתבֹוא  ֵּכן  ְוַאַחר  ָיִמים  ֶיַרח  ִאָּמּה  ְוֶאת 

ְלִאָּׁשה". 
לבין  תואר  יפת  אשת  פרשיית  בין  חיבור  מופיע  הקדוש,  בזוהר 
חודש אלול: "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, דא היא ירחא 

כיצד  זו?  השוואה  של  פשרה  מה  דאלול"1. 
בכייה של אשת יפת התואר קשור לחודש 
אלול? על מנת להבין, נתבונן בדבריו של 
ר' צדוק הכהן מלובלין, העוסקים בדברי 

הזוהר הללו. 
פרידה2.  של  תהליך  מתאר  צדוק  ר' 
את  שמשכה  תואר,  יפת  אשת  אותה 
לב האדם, נדרשת להיפרד ממשפחתה. 
בפרידה  רק  מסתכמת  אינה  זו  פרידה 
פיזית, זו פרידה מעולם שלם; מההרגלים 
צורת  השנים,  במהלך  התרגלה  אליהם 
ואכן פרידה היא  חינוך, תרבות וחברה. 

דבר כואב. הפרידה מעוררת בכי. ובנמשל 
צריך  אישי,  באופן  מאיתנו,  אחד  כל   -

השנה  מן  פרידה  רק  לא  פרידה.  של  תהליך  לעבור 
שחלפה, אלא מן הדברים המונעים מאיתנו לקבל את השנה החדשה 
ולהתקדם יחד איתה. "ְוַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ֵאֶליָה" - אל השנה החדשה. 

פרידה מהרגלים מיותרים
כפי  מהם.  שניפרד  שטוב  מסוימים  דברים  יש  מאיתנו  אחד  לכל 
עשרה  חמש  בן  מילד  או  מהמוצץ  להיפרד  ארבע  בן  מילד  שנַצפה 
גדלים  אנו   - כך  ילדים קטנים.  ליצנות של  להפסיק לעשות מעשי 
גדולה  בנפשנו.  גדּולה  איתה  מביאה  שנה  וכל  השנים,  עם  לאיטנו 
ידי היכולת שלנו להיפרד מדברים מיותרים, שהם לא  זו ניכרת על 
ר'  ִצָּפְרֶניָה", מסביר  ֶאת  ְוָעְׂשָתה  רֹאָׁשּה  ֶאת  "ְוִגְּלָחה  אנחנו.  באמת 
צדוק: "והיינו דהשערות והציפורניים מורים על המותרות שבגוף". 
ונקצצים כשצמחו יתר על המידה. מה  נגזרים  השיער והציפורניים 

1  זהר חדש כרך א', כי תצא צו' ע"ב.

2  פרי צדיק, כי תצא א-ב. 

שכמובן לא נאמר על שאר האיברים. גופנו נושא מסר, שיש דברים 
שעל אף שצומחים, הם מיותרים. הסימן לכך הוא שלא כואב פיזית 

להוריד אותם. 
העוון.  בגדי  את  שביה,  שמלת  את  להסיר  שמאפשר  מה  זה 
"הסירו  שנאמר  דרך  על   - ֵמָעֶליָה"  ִׁשְבָיּה  ִׂשְמַלת  ֶאת  "ְוֵהִסיָרה 
הבגדים הצואים". הפסוק בזכריה מדבר על הסרת הבגדים הצואים 
המסמלים את העוונות, ולבישת מחלצות נקיות וטהורות המסמלות 
ְרֵאה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֵמָעָליו  ַהְּבָגִדים ַהּצִֹאים  "ָהִסירּו  את הסרת העוון: 
ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך ֲעוֶֹנָך ְוַהְלֵּבׁש ֹאְתָך ַמֲחָלצֹות: ָוֹאַמר ָיִׂשימּו ָצִניף ָטהֹור 

ַעל רֹאׁשֹו ַוָּיִׂשימּו ַהָּצִניף ַהָּטהֹור ַעל רֹאׁשֹו"3. 

מכאובי החטא
פרידות  של  חודש  הוא  אלול  חודש 
מאותם הרגלים, דפוסי חשיבה ומעשים 
אשר לא מאפשרים לאדם להתקדם. ועל 
אף שיש בניתוקם קצת כאב, הרי שהוא 

לתועלת:
התשובה,  ברעיון  שמרגישים  "המכאוב, 
בראשית זריחתו, הוא בא מפני הנתוקים, 
שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה 
אחת  בחטיבה  מחוברים  שהם  זמן  כל 
כל  את  מקלקלים  הנפשית,  באורגניות 
הם  התשובה  וע"י  אותה,  ופוגמים  הנפש 
הנפש  מעצמיות  ונעקרים,  ונתקים  הולכים 
היסודית בעקרה. וכל נתוק מביא כאב, ככאב של עקירת אברים 

המקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה"4. 
מקולקלים  חלקים  אותם  מפני  התשובה,  בראשית  מכאוב  יש 
המחוברים לנפשנו. כל ניתוק של דבר מחובר מוליד כאב. גם כאשר 
הם  אלו  אולם  וייסורים,  כאב  יש  מתפקד,  שאינו  איבר  מנתקים 
עליו  שהטיל  מהסכנה  ומשתחרר  נרפא  האדם  ידם  שעל  ייסורים 

אותו איבר:
האדם  ובהם  ידם  שעל  פנימיים,  היותר  היסורים  הם  "ואלו 
השפלות  ונטיותיו  חטאיו  של  החשוכה  מהעבדות  לחרות  יוצא 

ותוצאותיהם המרות". 

3  זכריה ג', ד-ה. וראה רש"י: "מחלצות - חליפות בגדים נאי' כלומר זכיות אבל לפי 

שדימה העון לבגדים צואים דימה הזכיות למחלצות בגדים נאים ולבנים". וכן רד"ק: "פי' 

וזה משל על  נקיים  בגדים  - הם חליפות  לעון: מחלצות  כי הבגדים הצואים הם משל 

הזכיות כלומר כיון שיוסר העין יראו בך הזכיות".

4  אורות התשובה ח', א.



בני דוד עלי חדשות | 8

על ידי ניתוק זה האדם משתחרר מטעויות המעכבות את עילויו, 
מעצלנות,  גאווה,  של  מדמיונות  מיותרת,  מקנאה  כעס,  מהרגלי 
מוויתור עצמי ומשאיפות נמוכות. כאב זה מוליד בכי - "ּוָבְכָתה ֶאת 
ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה" אבל זה גופא מה שנצרך על מנת לאפשר מצב של 

"ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאָּׁשה". 
במהלך זה יש אלמנט מלחמתי - "ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה". ההיפרדות 
להיאבק בהם, אבל  עלינו  ולעיתים  אינה קלה  ומחטאים  מהרגלים 
כך  אדירה.  עצמאות  המולידים  הם  שבמאבק  והיסורים  הקושי 
לימדונו חז"ל קל וחומר מעבד ואמה: "מה שן ועין שהן אחד מאבריו 
של אדם עבד יוצא בהן לחרות, יסורין שממרקין כל גופו של אדם 
עיקרון  למדים  אנו  בעבדיו  האדון  מפגיעת  וכמה"5.  כמה  אחת  על 
רוחני, הכאב יוצר אפשרויות של חירות. "ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו 
ְתַלְּמֶדּנּו"6. התקדמות רוחנית ללא כאב וללא פרידות  ָּיּה ּוִמּתֹוָרְתָך 
היא לא התקדמות אמיתית. "שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך 
הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ 

ישראל והעולם הבא"7. 
אל  ממצב  לצאת  האומה,  את  שכן  ומכל  האדם,  את  "להכשיר 
ידי  על  אם  כי  דרך  אין  אור...  אל  מחושך   - הנפש  בהלך  מצב 
הצירוף הבא על ידי יסורין ודכדוכי הנפש... היסורין מונעים את 
האפשרות, מלצייר את ערך החיים בנעימות על פי המילוא של 

המקרים החיצונים, בהיותם כולם רעים ומרים"8.
יוותר  שהקב"ה  מתכוונים  לא  אנו  אלול  בימי  הסליחה  בבקשת 
בקשת  ישנה  אך  עומד,  נשאר  הזמן,  כל  לו  שמוותרים  אדם  לנו. 
עזרה להצליח להתנתק ולהיפרד מאותם החלקים, שבאדם ולשמוח 

בעזיבתם. 
ניוולד  כך  יבגר אותנו, כל אחד במקומו הוא,  ככל שחודש אלול 
באמת בראש השנה. מאמינים אנו שאפשר להיוולד מחדש9. "היום 
הרת עולם", הריון חדש. קולו של שופר כקולו של תינוק היוצא מבטן 

אימו. 

5  ברכות ה', ע"א.

6  תהילים צד', יב.

7  ברכות ה', ע"א.

8  אדר היקר, דרישת ה' קכז'- קכח'.

9  "התשובה היא חדוש החיים. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם 

כשהחיים נמשכים, וממילא הרי היא משנה את ערכם לטובה אפילו כשהיא נעשית ביום 

האחרון". שם יב', י.
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