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ההגרלה השנתיתהגרלת הכסף )25 שנה(
של ידידי 'בני דוד'

בוגרים רבים והוריהם, לצד ידידים מהארץ ומהעולם, 
מסייעים בידינו להמשיך בחינוך אנשי אמונה

בעולם המעשה.
לרגל השנה ה-25 להקמת 'בני דוד' - שנת הכסף,

אנו שמחים להודיע על הגרלה מיוחדת
לידידי 'בני דוד', הגרלה בה הפרסים יהיו כלי כסף 

מיוחדים ממיטב היצרנים.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהגרלה,

ובכך להיות שותפים בסיוע לאחזקת מוסדות 'בני דוד'.

ראה תלוש מעבר לדף

מזה כמה שנים עורך הרב אלי סדן ‘ליל סדר’ לתלמידי 
מכינת ‘בני דוד’ בעלי, כהכנה לליל הסדר. במעמד זה 
הוא מעלה חידושים וביאורים, אשר הקו המנחה שלהם 
הדיבור המיוחד  והרגש של  דרכי המחשבה  סימון  הוא 

בלילה הזה, של מצוות “והגדת לבנך”.
דוד' 'בני  ובמשרדי  המובחרות  בחנויות  להשיג  ניתן 
sale@bneidavid.org או   02-9407888 טל’ 

ה ַמֲעלֹות ּמָ ָסח ּכַ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ
קֹום ָעֵלינּו טֹובֹות ַלּמָ

בפרוס עלינו חג הפסח, אנו מאחלים 
לכל ידידינו תלמידינו ולכל בית ישראל

חג חירות שמח!
ונכנסנו  עולם  לחירות  יצאנו  בו  הזה,  "הלילה 
אופי  בעל  כולו  שיהיה  צריך  ד',  עבדי  להיות 
טוב  מה  אשרינו,  רוח.  ורוממות  שמחה  של 
חלקנו ומה נעים גורלנו, שרבש"ע בחר בנו מכל 
 – לעבודתו  וקרבנו  ממצרים,  הוציאנו  העמים, 

היש אושר גדול מזה, היש שמחה גדולה מזו?"

)מתוך הגדה של פסח "כמה מעלות", מבוארת ע"י הרב סדן(

החורף השנה היה גשום מאוד ואף מושלג. למרות 
הקור שמבחוץ, הרבה חום היה בבני דוד מבפנים. 
מסיבת חנוכה נערכה בכל המוסדות. בוגרי הצבא 
בזמן  הריקודים,   לאחר  ילדיהם.  עם  ורקדו  חגגו 

חוגגים
חורף

בבני דוד

מהצגה  נהנו  הילדים  שיעור,  שמעו  שההורים 
ממוצאי  באחד  השתתפו.  הם  שבה  מיוחדת 
הזמר  עם  מלכה  מלווה  סעודת  נערכה  השבתות 
אהרון רזאל שהקפיץ את הרבנים עם התלמידים. 
שמחות  היו  הפורים  ומסיבות  זכור  שבת  גם 
ונקווה  נאחל  וריקודים.  תורה  בדברי  ועמוסות 

שהשמחה תמשיך לשרות במעוננו. �

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

לבני דוד עלי
Bnei DaviD eLi
years of

חצי יובל

תשמ”ח-תשע”ג

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

info@bneidavid.org • www.bneidavid.org

�ברכץ בית אל 02-9973875עיצוב והפקה: שילה
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לכב' בני דוד - מכינה ישיבתית לצה"ל
ברצוני לרכוש כרטיס/ים לתרומה 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

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

� המחאות על סך__________₪ מצ"ב
� נא לחייב כרטיס אשראי:    � ויזה    �  ישראכרט    �  דינרס

����  ����  ����  ���� מס' 

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

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

שובר השתתפות בהגרלת הכסף

לבני דוד עלי
Bnei DaviD eLi
years of

חצי יובל

תשמ”ח-תשע”ג

חצי יובל ל'בני דוד'
הוצאה לאור25 שנה

מפעל  החל  שנה   25 לפני 
את  צבאיות  הקדם  המכינות 
לבני  יש  כיום  דוד.  בבני  דרכו 
פעילות:  שנות   25 לאחר  דוד 
בוגרים   2500 תלמידים,   500
ולמעלה מ־1000 קצינים בקבע 
את  בקיץ  נציין  ובמילואים. 
דוד:  בני  של  המיוחדת  הרוח 
הבוגרים  כל  עם  יחד  נתכנס 

תנופת  על  נודה  והידידים, 
העשייה ונחזק את הרוח לקראת 
אלה  בימים  הבאות.  השנים 
האירוע  בארגון  מתחילים  אנו 
הקרובים.  בחודשים  שיתקיים 
האירוע  על  נוספים  פרטים 
האינטרנט  באתר  יפורסמו 
הזמנות.  ויישלחו  דוד  בני  של 
מחפשים  אנו  האירוע  לקראת 
מיוחדים  סיפורים  סרטים, 

ותמונות מחיי בני דוד. �
נא צרו קשר  יש ברשותכם,  אם 

עם מתניה 050-2160684

לבני דוד עלי
Bnei DaviD eLi
years of

חצי יובל

תשמ”ח-תשע”ג

חדר אוכל בתנופה - ממשיכים בגיוס משאבים
של  השלד  בניית  את  סיימנו  מתקדמת.  והמטבח  האוכל  חדר  בניית 
והתחלנו  ירושלמית  באבן  המבנה  את  מצפים  אלה  בימים  א',  שלב 
בעבודות הפנים. תלמידינו כבר אוכלים באופן ארעי  בקומת הקרקע, 
לסיים  במטרה  במרץ  עובדים  אנו  משרדים.  קומת  תהיה  שבעתיד 
את שלב א' עד ר"ח אלול - פתיחת שנת הלימודים הבאה )08/13(. 
דוד.  בני  תלמידי   500 להסעדת  מותאם  האוכל  וחדר  המטבח  מבנה 
עלותו של המבנה כ-12,000,000 ₪.  עד כה גייסנו סכום נכבד, ואנו 
ממשיכים לפנות לידידנו לסייע בידינו להשלים פרויקט חשוב זה. ניתן 

לתרום ולהנציח במבנה. �

אריאל אוניברסיטת  בשיתוף  רועי  חי  תוכנית 
התחלנו  כאוניברסיטה.  בהכרה  באריאל  המכללה  זכתה  לאחרונה 
תוכנית  נבנתה  רועי.  חי  לתוכנית  חדש  מחזור  גיוס  אלה  בימים 
בבית  ללמוד  לתלמידינו  המאפשרת  האוניברסיטה  עם  מיוחדת 
בין השעות  בשבוע,  ימים  צבא ארבעה  לבוגרי  הישיבה  המדרש של 
8:00-13:00, וביתר הזמן ללמוד באריאל. בתוכנית שלושה מסלולי 
לימוד: כלכלה ומנהל עסקים, כלכלה ומדעי המדינה והנדסת תעשיה 
הציבורי  למגזר  שמתאימים  תחומים  הם  אלה  תחומים  וניהול. 
במקביל  זה.  במגזר  להשתלבות  תלמידינו  את  להכשיר  רוצים  ואנו 
יקבלו  התלמידים  שבהם  חוץ-אקדמאים  לימודים  יהיו  ללימודים 
המועמדים  הציבורי.  במגזר  להשתלבות  ומותאמת  מיוחדת  הכשרה 
התאמתם  את  לבדוק  כדי  מיוחדת  ובחינה  ראיון  יעברו  לתוכנית 
התוכנית  של  הרבים  לבוגרים  יצטרפו  שהם  מקווים  אנו  לתוכנית. 
ישראל.  במדינת  במרחבי העשייה  רבים  שכבר משתלבים בתחומים 

לפרטים והרשמה צרו קשר עם חיים 054-4954166. �

לאור  הוצאנו  וחצי  שנה  לפני 
סדן  הרב  של  שיעורים  סדרת 
גיוסם  לקראת  לתלמידים  שנתנו 
באלפי  הופצה  החוברת  לצה"ל, 
וסיפורים  תגובות  וקבלנו  עותקים 
מסייעת   שהחוברת  כך  על  רבים 
בצבא.  האתגרים  עם  בהתמודדות 
רשת אמי"ת רכשה מאות חוברות 
שיחולקו לתלמידי כיתה יב' ברשת 

שיחות לקראת גיוס 
לאחר  לצה"ל.  גיוסם  לקראת 
שאחד מידידינו מעבר לים קרא את 
בבקשה  אלינו  פנה  הוא  החוברת, 
לאנגלית,  החוברת  לתרגום  לסייע 
דתי  אדם  לכל  חשיבותה  עקב 
ואתגרים  לחצים   עם  המתמודד 
החוברת  אלה  בימים  חייו.  במהלך 
מתורגמת ואנו מקווים שהיא תצא 

לאור בקיץ הקרוב. �
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The Bnei David
English Speakers

Program
Blazing
a New
Trail

Bnei David English Program

We have
Good News

for you!

bdep
Rabbi Yaron Levy +972-52-3121398 bdep@bneidavid.org

שקיבלנו,  רבות  פניות  בעקבות 
בשנה"ל  בעז"ה  פותחים  אנו 
מיוחדת  מכינה  תוכנית  הבאה 
אנגלית,  דובר  מהתפוצות  לנוער 
ורוצה  לצה"ל  להתגייס  שמעוניין 
לעבור את המסלול וההכנה של בני 
דוד. תוכנית זו תסייע לבחור דובר 
במהירות,  עברית  ללמוד  אנגלית 
ללמוד לימודי קודש, גמרא ואמונה, 
הישראלית  החברה  את  להכיר 

ולהתכונן היטב לגיוסו לצה"ל. 
הרב ירון לוי, בוגר בני דוד, שעומד 
ארוך  מסע  סיים  התוכנית,  בראש 
וראיין  וקנדה  ארה"ב  ברחבי 
לתוכנית. חלקם  מועמדים  עשרות 
בני  עם  היכרות  לביקור  הגיעו  אף 
מקומות  מס'  עדיין  נותרו  דוד. 

בתוכנית. �
למעוניינים ניתן לפנות לירון, 

bdep@bneidavid.org

תוכנית
לדוברי אנגלית

Bnei David
English Program

bdep
במוצאי תענית אסתר 

נערך בישיבה הגבוהה בעלי 
אירוע יוצא דופן. מתן רחבי, 

תלמיד שנה ג', סיים את 
הש"ס טרם גיוסו לצה"ל. 
בדביקות ובמסירות הוא 

אסף דף אחרי דף וזכה 
להשלים את הש"ס. ברוב 

עם נערך טקס סיום הש"ס 
בהשתתפות הרבנים, בני 

המשפחה וחבריו לבית 
המדרש. בסעודת המצווה 

החתן סיפר על הדרך 
הארוכה והקשיים המלווים 

מסלול ארוך זה, ראש 
הישיבה - הרב יהודה סדן - 

דרש לכבוד התורה ולבסוף 
חתם אחיו של מתן בדברי 
ברכה לישיבה על שקידת 

התורה והרוח הרעננה 
המנשבת בה. אנו מעודדים 
את כל תלמידינו להשלים 
מסכתות ולעשות סיומים. 

בסיוע אחד מידידינו, יש 
במכינה מפעל ללימוד סדרי 
משניות לקראת גיוס. רבים 
ממחזור כה' כבר סיימו את 

משניות סדר מועד, וכשבעים 
תלמידים לומדים בימים אלה 

את סדר זרעים. אנו מקוים 
שרבים מהם יתמידו וימשיכו 

להשלים את ששת סדרי 
המשנה עד גיוסם. �

טוב להודות ... ליוחנן בן יעקב 
יוחנן בן יעקב עובד שנים רבות במשרד החינוך ועוסק במשימות חינוך 
מיוחדות בארץ ובעולם. למעלה מ-15 שנים היה יוחנן אחראי על כל 
להכנת  היה שותף  במסגרת תפקידו  צבאיות.  המכינות הקדם  מפעל 
וביסוס מפעל המכינות  דאג להקמת  בכנסת,  והעברת חוק המכינות 
ובביקורו  לפנסיה  יוצא  יוחנן  אלה  בימים  משמר.   מכל  עליו  ושמר 
לו  והביאו  לוינשטיין  והרב  סדן  הרב  אותו  הפתיעו  פרישתו  לקראת 
דוד  בני  ע"י  לאור  שיצאו  הספרים  כל  של  וחבילה  הוקרה  תעודת 
לו  המסורה, מאחלים  עבודתו  על  ליוחנן  מודים  אנו  השנים.  במהלך 

הצלחה בהמשך הדרך ומתחייבים להמשיך ולהסתייע בו. �

לביקורים  זכינו  החורף  בעונת 
רבים של ידידינו מרחבי תבל. הרב 
מביכנ"ס  וקהילתו  קורבקין  דניאל 
בית אברהם יוסף בטורונטו, הגיעו 
בוגרינו.  עם  מיוחד  ומפגש  לסיור 
בבני  למד  מקהילתם,  שהגיע  נ', 
וכיום משרת ביחידה מסווגת  דוד, 
בצה"ל,  פרס בפניהם את התהליך 
לימודיו  החשוב אותו עבר במהלך 

ביקורי קבוצות
של ידידינו מרחבי תבל

מחפשים תמונות 
מ–25 שנות בני דוד

לרגל שנת חצי היובל
אנו מחדשים את פני הארכיון

של 'בני דוד'.
אם יש לכם תמונות מאירועים 

שונים ב'בני דוד' נשמח אם 
תשלחו אותן אלינו לדוא"ל: 

lior@bneidavid.org

של  ההשפעה  ואת  דוד  בבני 
כמובן  דרכו.  המשך  על  הלימודים 
לפרט.  היה  יכול  לא  שעל שירותו 
הרב משה האוור הגיע עם קבוצה 
דוד  בבני  שסיירה  מבולטימור 
וביקב שילה וערכה סיור רכוב על 
ריינג'רים  מיוחד באזורנו. קבוצות 
מיחידות  צה"ל  קציני  של  נוספות 
ומבקשים  לבקר  באים  שונות 
לשמוע על הדרך המיוחדת של בני 

דוד. �

מה
אהבתי
תורתך
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כמעט  ביקרנו  החורף  במהלך   - תאוצה  תופס  בצבא  החיילים  ליווי 
בכל היחידות שבהם בוגרינו משרתים. בכל רגע נתון משרתים כשש 
מאות חיילים וקצינים מבוגרי בני דוד בכל רחבי הארץ, ממוצב 'מצפה 
שלגים' בפסגת החרמון בצפון ועד מחנה  'מכלול יותם'  קצת אחרי 

אילת בדרום!
לא שוכחים גם את אנשי קהילת המודיעין במרכז הארץ, אותם ביקר 
שיעור.  להם  והעביר  חשאיות  מעטה  תחת  פורים  לקראת  סדן  הרב 

מומלץ להתעדכן באתר ובפייסבוק על מועדי הביקורים והשיעורים.
ארבעת  של  מחזור  שבתות  סבב  התקיים  האחרונים  בחודשיים 
ממאתיים  למעלה  הגיעו  אליהם  כא'-כד'(,   ( האחרונים  המחזורים 
חיילים לשבתות משמעותיות ומרוממות. מידי שבת מגיעים חיילים 
מיוחדת  תוכנית  ישנה  אלו  בשבתות  וגם  יותר,  קטנות  בקבוצות 

הכוללת שיחות אישיות עם הר"מים והרכזים. מומלץ בחום להגיע.
מהם  ורבים  וקצינים,  מ"כים  קורס  לאחרונה  סיימה  גדולה  חבורה 

הגיעו ללמוד בזמן ה"רגילה". 
בוגרים רבים מכל המחזורים הגיעו לשבת זכור ופורים לשמוח עמנו. 

יישר כח!
השנייה  המחצית  כ"ד,  ממחזור  כמחצית  מתגייסים  אלו  בימים 

ממשיכה ללמוד ותתגייס בסוף השנה.
לקראת הגיוס התקיים שבוע הכנה לצבא עם רבני המכינה, ולאחריו 
יומיים מרוכזים בישוב נווה לכל תלמידי המכינות, הכוללים שיעורים 
מעשיים שהועברו ע"י הרבנות הצבאית ושיעורים ע"י גדולי רבותינו. 

אנו מאחלים לכל המתגייסים גיוס טוב ומועיל. �

מהחרמון ועד אילת 

שומרים על קשר

את העולם החרדילומדים להכיר

בשבת פרשת "בא" התארח מחזור 
שבת  ברק.  בבני  דוד  בני  של  כה' 
העולם  עם  למפגש  שמוקדשת  זו, 
החרדי לגווניו, כבר הפכה למסורת 
משפחת  של  בחסותה  במכינה. 
ארגון  על  השוקדת  היקרה  זיסר 
זכינו  אירועיה,  שלל  על  השבת 
ומרגשת  מרוממת  לשבת  השנה 
כל  בקרב  עז  חותם  הותירה  אשר 

המשתתפים.
ביום שישי בצהרים הגענו, תלמידי 
לאחר  ברק,  לבני  כולו,  המחזור 
התארגנות עלינו לביתו של הגאון 
שליט"א,  שטיינמן  לייב  אהרן  ר' 
וממנהיגי  בדור  התורה  מגדולי 
בדבריו  שעורר  הליטאי,  הציבור 
התורה  על  לשקוד  החובה  אודות 
לסיור  המשכנו  משם  חלקיה.  בכל 
ומשם  פונוביז',  בישיבת  מודרך 
ערבית  ותפילת  שבת  לקבלת 
חסידי  של  הגדול  הכנסת  בבית 
ירדנו  התפילה  לאחר  ברסלב. 
לרקוד ברחוב הסמוך לבית הכנסת, 
לעיניהם של עוברים ושבים, שכבר 
המרעננת  לתופעה  להתרגל  החלו 

הנשנית אחת לשנה.
שמענו  שבת  ליל  סעודת  לאחר 
מנהל  צ'ולק  חנניה  את  רב  בעניין 
ומייסד "עזר מציון", משם המשכנו 
החסידי,  העולם  עם  להיכרות 
בחצרות  ב"טיש"  בהשתתפות 

ונדבורנא.  מויז'ניץ  האדמו"רים 
הפתעה מיוחדת הייתה לתלמידים 
חצות  לאחר  הבאה:  בתחנה 
פונוביז', שם  לישיבת  הלילה שבנו 
לשעות  עד  התורה  קול  שוקע  לא 

הקטנות.
סעודת  נערכה  שבת  במוצאי 
כיבד את  בה  חגיגית  מלווה מלכה 
מפיטסבורג  האדמו"ר  הבחורים 
ובדבריו  בנוכחותו  באשדוד, 
המרגשים. הוא אף לימדנו מנגינה 
למילות הנביא "שובו אלי ואשובה 
גם  להתנגן  שהמשיכה  אליכם", 

בחזרתנו לעלי.
ֶבר  דב  הרב  השבת  את  חתמו 
פונוביז',  ישיבת  ראש  פוברסקי, 

נושא  סביב  בנועם  ששוחח 
הבנים  על  בישראל  הבית  הגנת 
אלי  הרב  ואחריו  הממשיכים, 
שבנו  מאוד  מאוחרת  בשעה  סדן. 
עמוסי  מחודש,  במרץ  לתלמודנו 

רשמים ומחשבות.
בשנה  כד שהיו  מחזור  גם תלמידי 
השנה  יצאו  ברק,  בבני  שעברה 
הם  בעלז.  חסידות  עם  להיכרות 
המפואר  המדרש  בבית  התארחו 
של  ההיסטוריה  את  להכיר  ולמדו 

החסידות ואת מנהגיה. �


