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 "קברו מלמד שהושיבו ישיבה על -"וכבוד עשו לו במותו"
 [ב/בבא קמא דף טז]

  ד"הי מאיר שנוולד ר"סמ
 ,בצפת( 1721.21.31)ה "ט בכסלו תשל"ביום כבחנוכה  נולד

  2משה ונחמה שנוולד' ר להוריו

 2למד בישיבת ההסדר בקרית שמונה
 2(9.4.1995)  ה"ניסן תשנ' ט– ו"בכפר דרום תנפל 

 

 
  ד"היהראל שרם  סגן

  2ברמת גן( .112121.3)ב "בתמוז תשל' נולד ביום ד

 2להוריו משה ושלוה
 2למד בישיבת ההסדר בחיספין

 2ד"ו כסלו תשנ"כ, רב בלבנון בערב שבת חנוכהנפל בק

(10.12.1993)  
 
 

  ד"הי יעקב אינהורן יהונתן  ר"סמ
להוריו  ,בהר ברכה (121211.)ד "בסיוון התשמ א"כיום נולד ב

  2דוד ורויטל
 2למד בישיבת ההסדר באילת ובמכינה בעצמונה

' ז  ,שעב-בעיירה עייתא א, נפל בקרב במלחמת לבנון השניה

 2ו"אב תשס-מנחם
 
 

  ד"הי דב אינדיגט "רב
להוריו , ברומניה( 1..32121)א "בסיוון תשי' נולד ביום ג

 19592עלה עם הוריו לארץ בשנת  ,יחזקאל-מרים ואברהם

 "2כרם ביבנה"למד בישיבת ההסדר 

בקרבות הבלימה נגד הסורים  כ"במלחמת יוהבקרב נפל 

  2(321121.37)ד "א בתשרי תשל"ביום יברמת הגולן 
 
 

  ל"ז אבנר גולדמןל "סא
 , פתח תקוהב( .2121.1.) ב"כתשאב ב' נולד ביום ג

 2עובדיה ואריקהלהוריו 

 2מעלה אדומים" ברכת משה"למד בישיבת ההסדר 

2 שירת כטייס מסוק יסעור ובתפקידים פיקודיים בחיל האויר

ו באב "טביום באסון המסוק באימון בקרפטים ברומניה נפל 

  2(12132.111.) א"תשע

  ד"הי מאיר שנוולד ר"סמ

 יהונתן יעקב ר"סמ

 ד"הי איינהורן

 ד"הי דב אינדיג ט"רב

  ד"הי הראל שרם סגן

 ל"זאבנר גולדמן  ל"סא



 

 

 

 
 

 דש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנהוהח"
רים וומצות על מר ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש... 'וגו

 ח, בשמות פרק יב                                                                   ."יאכלהו
 

 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך"
   ".חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים למועד

 חישמות פרק לד 
 

                                           "יציאת ישראל ממצרים תשאר לעד האביב של כל העולם כולו"
 "מגד ירחים" –ל "הרב קוק זצ

 

 . ה"לקראת פסח תשעומעודכנת  יתרביעחוברת זו יוצאת לאור במהדורה 

הראשוניות . הוא החודש הראשון לחודשי השנה ,חודש האביב ,ןחודש ניס

 .האביבית הזו היא קו מיוחד שעובר כחוט השני באירועי חודש ניסן וחג הפסח

. השיא הוא בליל הסדר שבו אנו מציינים את הולדת האמונה הישראלית

הראשוניות אינה רק זכות הבכורה אלא הבסיס והתשתית לכל מה שבא 

 . הבסיס ליהדות כולההוא חודש האביב , על גבהאחריה ובנוי 

בראשית השנה אנו חוזרים ומבררים לעצמנו את סוגיות היסוד של עולמנו 

 . אגב עניני החודש והחגומתעצבים שמתבררים , הרוחני

( 'וכו "האביב הערבי"כגון " )אביב"התגבר השימוש במושג  לפני כמה שנים

ולמציאות החדשה שנוצרה , ביבנוככינוי לשינויים הרדיקליים שחלים מס

רבות וארוכות אחרי שנים שהשימוש בביטוי זה מבטא תקוה . כתוצאה מכך

מה )ומבשר טובות יתחולל שינוי משמעותי , של מציאות קשה וחשוכה

לפני של עם ישראל התחולל " אביב"ה (. בהקשר זה כתקוות שוא התבררש

. לחרות ומגלות לגאולה מעבדות, ביציאת מצרים, אלפי שניםיותר משלושת 

הוא חוזר מידי , מאורע הסטורי חד פעמי שהיה ואינורק היה אולם הוא לא 

מהלך ההתחדשות הזו . ומביא איתו התחדשות רוחנית, שנה בחודש האביב

, שיושלם בגאולה העתידית השלימה במהרה בימינו, יוצרת רצף תהליכי

מז בפתגמו המפורסם של רצף זה נר". בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל"

יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל : "ל"מרן הרב קוק זצ

 .   "העולם כולו

סוגיות שונות לקראת חודש ניסן וחג נושאים ובבמהלך השנים נהגנו לעסוק ב

 מהדורה מיוחדת בשיתוף עם מכללת תלפיות        
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בכלל זה מאמר גדול  . בבמות שונותוראו אור הועלו על הכתב חלקם , הפסח

 . יתעל ליל הסדר ומשמעותו האמונ

עלה , בעיר עם הקהילות ,של הישיבההתורנית כחלק מהפעילות הקהילתית 

שיש להם גם , שיצאו בעבר מאמריםחלק מה הוציא לאור קובץ שבוהצורך ל

ציבור עבור , ורגמו לאנגליתחלק מהמאמרים גם ת. משמעות אקטואלית

 .ה הולך וגדל בעירנו"שב, מארצות המערב העולים

ור ועיון בסוגיות שואפת לממש את חזונו של מרן בבר, דרכנו בבית המדרש

שאיפה לחדור לעומק הסוגיה ה ."תורת ארץ ישראל"על ל "הרב קוק זצ

ולקשר שביניהם לבין המשמעויות  ,ההלכתיותהלמדניות ולסברותיה 

יש במאמרים הללו נוכחות מטבע הדברים . של הסוגיההפנימיות האמוניות 

, ל"הרב קוק זצמרן משנתו של המתמשך ב גבוהה של תכנים שהם פירות העיון

 . שזכיתי ללמוד מפיו בתחילת דרכי ל"ובנו מרן הרב צבי יהודה זצ

ר מאיר "סמ הקדוש, אחי היקרה נפל "בחודש ניסן תשנלפני עשרים שנה 

ילתו אנו פלציון עשרים שנה לנ.  (ה"ניסן תשנ' ט) שנוולד בשערי כפר דרום

 .עודכנת של החוברתמקדישים את המהדורה הרביעית והמ

קרויה על שמו ועל שם תלמידי היקר , שהקמנו במודיעין" מאיר הראל"ישיבת 

מאז . השנה אנו מציינים את שנת העשור להקמתה. ד"סגן הראל שרם הי

וממשיכים את , י שמתגדלים בתורה"תלמידים כ הקמתה באו בשעריה מאות

את לימוד התורה  ל משלב"שרותם היחודי בצה .ד הלך  בה"הדרך שמאיר הי

. עם שרות צבאי איכותי בחזית הלחימה באופן שהשניים מעצימים זה את זה

שלראשונה ישלבו , השנה גם זכינו לפתוח מסלול מיוחד לפרמדיקים בני ישיבה

בקובץ . א"לימוד תורה עם שרות כפרמדיקים בקידמת יחידות השדה ובמד

שיש להם הקשר , ד"של מאיר הי שלפנינו מצאנו לנכון להביא כמה משיריו

 .אקטואלי למאמרים שבקובץ

וכימי צאתנו . א"שנזכה לגאולה השלימה ולתחיית המתים בב, אנו תפילה

ויאמץ כוחנו במשימת הקודש של הגדלת . נפלאות' מארץ מצרים יראנו ד

 .המחזירה עטרה ליושנה, התורה והאדרתה כאן בעיר מודיעין

המהדורה לאור ולתורמים שתרמו כדי שנוכל ישר כח לכל מי שטרח בהוצאת 

 . להפיצה חינם ולהגדיל תורה
 חג כשר ושמח

 בברכת התורה והארץ

 אליעזר חיים  שנוולד



 

 

 מלמד שהושיבו ישיבה על -"וכבוד עשו לו במותו"

 [ב/בבא קמא דף טז]                                                 "קברו
 

 דבריהם לצדיקים נפשות עושין אין :אומר ג"רשב תניא"

  ['א' ב שקלים ירושלמי ]                               "רונםזכ הם הם
 
 

( /7//31/3)ה "כסלו תשלט "כבבחנוכה  נולדד "ר מאיר שנוולד הי"סמ

 ה"ניסן תשנ' ט-ב ו"נפל בכפר דרום ת .משה ונחמה שנוולד' ר להוריו ,בצפת

 .מישיבת קרית שמונה, גרת ישיבות ההסדרבמס, כלוחם בגבעתי( /9///9)

בעלת מודעות , ומתגבשת של בן תורה נפש צעירהד היה בעל "מאיר הי

בעלת עושר  אישיות. לאינספור כיוונים פתוחהעצמית מפותחת אך גם 

של  ,של חיפוש ותהיהעוצמה  היתה בו .ומעניקה לסביבתה שקורנתעצמי 

 ."למה שמעבר"למשמעות ו הכמיהשל  ,לקרבת אלקים וקנין תורתו ערגה

על  תמימות ובקורתשל  ,עם העוול ואי השלמההצרופה  בקשת האמתשל 

 היתה בו .שניתן וצריך לתקן אמונהמתוך ,המעוות הקטנוני והשטחי 

ליחיד ורגישות למאורעות  רגישות ,לקרוב ולרחוק, למתרחש סביב רגישות

 הותדהזו ,ולצבעלצליל , לחי ולדומם, לעולמו של הבורארגישות  ,הכלל

  .עם כאבו של האדם מישראל ועם אדמת ארץ ישראל -מופלאה 

הממלא את , אידיאליסט, בחטיבת גבעתי לוחם מצטיין היה ד"מאיר הי

ועם כל זה , ובחספוס הנדרש בעוצמה, בדבקות, אמונהמשימותיו מתוך 

בחי ובנוף , בדומם, בטבע, בנוף, סביב עיניו ונפשו פתוחים להתבוננות

ומשכילה , בשעות קשות, שנבחנת בעשיה, של מנהיגות עוצמה . ושיהאנ

 .לכל, לפתוח את הלב

, לעצמושכתב שירים . הותיר אחריו יבול פורה של כתיבהד "מאיר הי

נמצאו  הם. בין שנת השבע עשרה לשנת העשרים ואחת לחייוכהגיגי נפש 

 - הי תורדבר .ד"לאחר נפילתו הי, כתובים בפנקסו ופזורים בין רשימותיו

 - מוסיקאליות יצירות .משלו ומשל רבותיו, ך ואמונה"בתלמוד הלכה תנ

בני "שהכין לחניכיו ב - עשרות מערכי הפעילות ".כליזמר"ככנר קלאסי וכ

 .המלאים מהגיגי ליבו ומרוחב אופקיו ותורתו - רביםם מכתבי ".עקיבא

 לזכרו, במודיעין" מאיר הראל"ה הוקמה ישיבת ההסדר "בקיץ תשס

  "חבל על דאבדין"                                    .ד"ולזכר סגן הראל שרם הי

 ה.  ב  .  צ  .  נ  .  ת  

י         ה ר  י א ו"מ ת ל י פ נ ל ם  י ר ש ע  ד 
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