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ליל הסדר ליל האמונה

הישיבה לבוגרי צבא

לא רק לאנשי חינוך!

ב

ית מדרש ייחודי ,שרוב תלמידיו
בוגרי שירות צבאי מלא ומשמעותי.
חלקם למדו במכינות ובישיבות
לפני הצבא .לחלקם זוהי הפעם הראשונה,
שבה הם שוקעים בעולם של לימוד תורה,
וחלקם חזרו בתשובה בצבא או לפניו .המגוון
האנושי הזה יחד עם הרקע הצבאי המשותף
יוצר מקום שקל יותר לנחות בו אחרי שנים
של שירות אינטנסיבי ומתוך אי הוודאות
הקיימת לעיתים עם השחרור.
יחד עם העתיד שנפתח ,מזמנת היציאה
לחיים שאחרי הצבא ,שאלות רבות ,אישיות
ועמוקות:
•איך אני רוצה לחיות?
•איזה מקום תופסת התורה בחיי?
•איזה בית אני רוצה לבנות?
•מה הכיוון שלי בחיים?
לא מעט הנחות יסוד מלפני הצבא
נפתחות לשאלה ולא כל התשובות ברורות...
מטרתו של בית המדרש לעזור לאדם לברר
את דרכו העתידית מבחינה רוחנית ,אישית,
משפחתית וערכית ,ולבנות את עתידו מתוך
עולמה של תורה .לא משנה אם ימשיך לעולם
העשייה והאקדמיה או יבחר ללמוד תורה
שנים רבות או לעסוק בחינוך .גם מי שאינו
רואה את עצמו לומד ארבע שנים או אפילו
שנתיים  -שערי הישיבה פתוחים לפניו כמו
לפני כל מי שרוצה לשים את התורה כבסיס

לחייו בעתיד ,ולא כסיסמא גרידא.
לכן ,שער הכניסה של הישיבה רחב ככל
האפשר .קיימות בישיבה מגוון מסגרות לימוד
הן למתחילים ,הפוגשים בפעם הראשונה את
הגמרא מרצונם החופשי ,והן למתקדמים
שרוצים ללמוד ברמה גבוהה .לאלו וגם לאלו
יש מערכת רחבה של לימודי אמונה ומידות,
שתכליתה לבנות את העולם הרוחני ,לברר
את השאלות האישיות שעולות אחרי הצבא,
ולעצב לעצמם את העולם האישי והרוחני
בתהליך אישי ובוגר ,שמוכוון אל החיים
שלפניהם ,בכל מקום שיהיו.
הישיבה אינה מיועדת רק לאנשי מעשה או
אנשי חינוך .כאמור ,שאיפתנו היא לתת שער
רחב ככל הניתן לכל הרוצה ללמוד ברצינות
אחרי הצבא ,לברר לעצמו את דרכו ולהיבנות
לחיים משמעותיים ואידיאליסטיים.
בשלבים הבאים קיימות בישיבה מסגרות
המותאמות לכיוונים השונים שאליהם צומחים
הבוגרים:
•תוכנית ח"י רועי ללימודים אקדמאיים
ולהכשרה להשתלבות בעולם המעשה
כאנשי אמונה.
•מכון הוראה להכשרת מורים בעלי
אוריינטציה אמונית מנהיגותית.
הישיבה לבוגרי צבא קולטת תלמידים.
לפרטים :יהונתן 050-8849137 ,054-5669279
או בדוא"ל  info@bneidavid.org

ליל הסדר הוא אחד הזמנים היותר מקודשים,
אחד המעמדים היותר גדולים המופיעים בסדר
חיינו .את יום הכיפורים לבדו ניתן לדמות ללילה
הזה ,ויש לכך עדויות ומקורות רבים.
לילה זה בו זכינו לגילוי שכינה ,לילה זה בו
הופיעה נשמתנו ,לילה זה בו זכינו להופעת רבונו
של עולם אלינו ,בבחינת "דודי לי ואני לו" ,הוא לילה
מיוחד .הרמח"ל כותב ,שהארה שהתגלתה ויצאה
לפועל בדור מן הדורות ,גנוזה היא בקדושת הזמן,
וחוזרת ומאירה משהו מעין הקדושה הזו בכל שנה
ושנה באותו הזמן.
כלומר ,בליל הסדר אנחנו זוכים ,ונפתחים
החלונות ,והארה ממקור אותו אור גדול שהופיע
בלילה ההוא  -משהו מהארת גילוי שכינה של ליל
יציאת מצרים  -הולכת ומופיעה אצלנו.
ליל הסדר אינו עוד ערב פולקלור דתי-
משפחתי .אמנם נכון שליל הסדר מכוון באופן
מיוחד להמשכת האמונה הישראלית מאבות לבנים,
ועיקר המצווה של הלילה הזה ,סיפור ההגדה ,מופיע
בהקשר של "והגדת לבנך"  -של העברת מסורת
האמונה הישראלית מאבות לבנים; לכן בלילה הזה
בא אליהו הנביא ,המשיב לב אבות על בנים ולב
בנים על אבותם .כמו כן ,בזמן שבית המקדש היה
קיים ,היו מתכנסים כל בני המשפחה סביב קרבן
הפסח ,וכל בית אב ,כל משפחה במובן היותר רחב,
הייתה מתקבצת יחד ,בחבורה אחת ,שאין הפסח
נאכל אלא בחבורה .בשל כך נהגו ישראל קדושים
לחגוג את ליל הסדר יחד עם בני המשפחה .אבל
התכנסות משפחתית זו נעשית תוך הבנה עמוקה
ופנימית של המשפחתיות בישראל ,והיא :העברת
אור האמונה הישראלית מדור לדור .עיקרה של
ההתכנסות המשפחתית הוא סביב גילוי השכינה
של הלילה הזה ,ועניינה הבעת ודאות האמונה,
ביטחון הגאולה ,וההכרזה שאנו בני מלכים ,בנים
לד‘ ,הממשיכים למלא את ייעודנו בעולם  -לקרוא
בשם ד‘.
מתוך הגדה של פסח "כמה מעלות"
עם ביאורו של הרב אלי סדן

מוסדות בני דוד מברכים את בית ישראל

בברכת פסח כשר ושמח!
בני דוד עֵל ִי
מכינה ישיבתית לצה”ל | ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה
רח' הארז  9עלי ד"נ אפרים 44828
טל'  ,02-9407888פקס' 02-9943256
info@bneidavid.org • www.bneidavid.org
עריכה לשונית :אביגיל אריאל

עיצוב והפקה :שילה ברכץ בית אל 02-9973875

חדשות בני דוד עלי

ספרים חדשים
של הרב אלי סדן

בהוצאת מכינת בני דוד

"פותח את ידך
ומשביע לכל חי רצון"
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טו ֹ
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מזה כמה שנים עורך הרב אלי סדן ‘ליל סדר’ לתלמידי
מכינת ‘בני דוד’ בעלי ,כהכנה לליל
הסדר .במעמד זה הוא מעלה
חדש!
חידושים וביאורים ,אשר הקו
המנחה שלהם הוא סימון דרכי
באמהדורה
המחשבה והרגש של הדיבור
נגלית ש
ל המיוחד בלילה הזה ,של מצוות
ההגדה
“והגדת לבנך”.

דולה ומשקה
בירור סוגיות בטוען ונטען לפי
סדר השו”ע
דולה ומשקה הוא חיבור העוסק
בסוגיות למדניות קלאסיות של
עולם הישיבות הלמדני ,על פי
שיעוריו המופלאים של הגאון הרב
זלמן נחמיה גולדברג שליט"א,
ועם זה סולל דרך להבנה בהירה
דייקנית .הספר נכתב באופן שיכול להיות לעזר ללומדים
לימודי דיינות ,וכן לר”מים המכינים שיעורים בעיון על
המסכת .אמנם בדרך הכתיבה ,הספר מיועד גם לתלמידים
צעירים  ,אשר יכולים להיכנס בעזרתו אל עולם הלמדנות
הקלאסי .המבואות ,הסברת היסודות והמבנה השיטתי
מאפשרים גם להם לקרוא ,ללמוד ולהגיע להבנות
מעמיקות על פי האחרונים הידועים בדרך קלה ובהירה.
המפתח שבסוף הספר מאפשר להיכנס לנושאים ולסוגיות
מבלי צורך ללמוד את הספר כולו.

שיחות
לקראת גיוס
לצה”ל

בחוברת “שיחות לקראת גיוס
לצה”ל” הרב סדן מברר את
האידיאל של גיוס לצה”ל כעבודת
השם וישראל עמו ,הצבת המטרות
והיעדים לחייל המתגייס ,ומתוך כך
שורה של עצות והדרכות מעשיות,
מלוות במורשת קרב ובסיפורים המחדדים את המסרים.
החוברת כתובה בסגנון של שיחה ,ושומרת על האווירה
המרתקת והמעניינת של שיעור חי.

ניתן להשיג בחנויות המובחרות
בבני דוד בטל’ 02-9407888
או בדוא”ל sale@bneidavid.org
חדשות בני דוד עלי

קטנה כגדולה תתקבל בברכה .ניתן ,כמובן,
להנציח במבנה את יקיריכם.
לפרטים נוספים ניתן לסרוק את הברקוד
המצ"ב או ליצור עמנו קשר:
.lior@bneidavid.org
פותחים את היד ,ותורמים ח"י
לבניית המטבח וחדר האוכל:
 180,000 / 18,000 / 1,800 / 180 / 18

ב

שעה טובה ,החלה בניית חדר האוכל
והמטבח של 'בני דוד'! מאז הקמתה
של המכינה ,ובמהלך  24השנים בה
היא קיימת ,הכנת האוכל לסועדים הרבים,
תלמידי 'בני דוד' ,מתבצעת במטבח קטן–
ממדים ,והארוחות מוגשות בחדר אוכל
שהורחב עם השנים ,אולם הוא עדיין קטן
מלהכיל את כל התלמידים הלומדים במקום
כיום .המטבח ,שהחל את דרכו בהאכלת
תלמידי המחזור הראשון אשר מנה 70
תלמידים ,מאכיל כיום כ 450-תלמידים.
תלמידי הישיבה הגבוהה סועדים את
ארוחותיהם בקרוון מרוחק ,ונאלצים לשאת
מדי יום את מזונם לשם.
אנו יוצאים לדרך :התחלנו בבניית מטבח
מרכזי תקני ומתאים ,לצד חדרי אוכל
המיועדים לתלמידי המכינה ,תלמידי הישיבה
הגבוהה ותלמידי התכנית לבוגרי הצבא .את
הפרויקט מתכנן האדריכל ארווין סדן ,יחד
עם שירה דרורי ממשרד 'פלטין אדריכלות',
כשלצדם צוות יועצים מקצועי .גודל המבנה -
כ– 1,500מ"ר ,ואנו נמצאים בעצומו של מבצע
גיוס משאבים לכיסוי בנייתו .עלות הקמת
הבניין ורכישת ציוד המטבח  -כ– 12מיליון
ש"ח .עד כה גייסנו כ– 4מיליון  ,₪ואנו קוראים
לתומכינו להיות שותפים ולפתוח את ידם,
כדי שנוכל להשביע את כל תלמידינו .תרומה

מדליקים את האור במצדה

"כשילדי ישראל יהיו חזקים ובריאים
אוויר העולם יהיה קדוש וטהור"
(אורות הקודש ד')

בנוסף לתכנים הרוחניים אותם זוכים
תלמידי המכינה ללמוד ,ניתן דגש חשוב גם
להיבט הפיזי .תלמידי המכינה מתאמנים
באופן קבוע עם מי שהיה מאמן הכושר של
'היחידה' .התלמידים מגיעים לרמות כושר
וכשירות גבוהות מאוד .בין היתר ,עוברים
התלמידים אימוני ריצה בתנאים קשים ,אימון
בסחיבת אלונקות ,אימונים לחיזוק השרירים
ועוד .ההכנה הפיזית לקראת הגיוס חשובה
ביותר ,ומטרתה להביא את התלמידים
לעמידה בעומסים הגדולים בצבא .מעבר
לאימונים ,לומדים התלמידים גם להכיר את
גוף האדם ,לצד מושגי יסוד בפיזיולוגיה
ואנטומיה ,מתוך ידיעה שחלקם הגדול ימשיך
לתפקידי פיקוד ,והבנת חשיבות האימון הנכון
אותו יעניקו לחייליהם לעתיד .האימון הגופני
נתפס כחלק חשוב בהוויית האדם ,לא רק
לפני הגיוס לצבא ,אלא בכל שלב בחיים .

בחנוכה עלו תלמידי המכינה למצדה .בשעת
לילה מאוחרת ,לאחר יום של לימוד בנושאי החג ,עלו התלמידים להסעות ויצאו דרומה,
לכיוון מצדה .כעשרה ק"מ לפני ההר ירדו התלמידים מהאוטובוסים ,והחלו במסע לכיוון
מצדה ,שכלל גם סחיבת אלונקות .אל המסע הצטרף הרב אלי סדן ,שתרם גם הוא את
חלקו בנשיאת האלונקה ,לקול שירת החבר'ה .למרגלות הסוללה שהוקמה על ידי הרומאים
הוקרן חזיון אורקולי שעסק בסיפור מצדה .עם אור ראשון צעדו התלמידים אל ראש ההר,
והתפללו תפילת 'ותיקין' בבית הכנסת העתיק ,תוך שירת ההלל
וקריאה בתורה .

"קריאת כיוון לציונות הדתית" חלק ב'
לפני כשש שנים ,הוציא הרב סדן לאור חוברת בשם
הרב אלי סדן
"קריאת כיוון לציונות הדתית" .חוברת זו ,שיצאה לאור
קריאת כיוון
לאחר הגירוש מגוש קטיף ,קראה לציבור המכונה 'הציונות
לציונותחלק ב'הדתית
הדתית' לשאת באחריות ,ולהיות שותף בעשייה הביטחונית
והאזרחית במדינת ישראל.
הרב סדן ,שכבר למעלה מעשרים שנה מדבר על חשיבות
ההשתלבות של קצונה דתית בצה"ל ,קרא להשתלב ולשאת
באחריות גם במערכות הציבוריות אחרות ,ובמשרדי הממשלה
של מדינת ישראל .בימים אלה יצאה לאור החוברת "קריאת
כיוון" חלק ב' ,והופצה בעשרות אלפי עותקים בכל רחבי הארץ.
בחוברת מביע הרב סדן את דעתו במגוון הנושאים שעלו לדיון בציבוריות הישראלית בחודשים
האחרונים .הרב סדן פותח את החוברת בהנחות יסוד לגבי השקפת עולמנו ביחס למדינת
ישראל ולהקמתה ,ולראייתה כחלק ממהלך ראשית צמיחת גאולתנו .בנוסף ,מתייחס הרב
בדבריו לנושאים כגון :חשיבות אחדותנו כעם אחד למרות חילוקי הדעות ,הכבוד ההדדי,
הדמוקרטיה הישראלית ,החסרונות והיתרונות הרבים של מדינת ישראל .בהמשך החוברת
עוסק הרב בכל הנושאים העומדים על הפרק בשיח המתנהל כיום בארץ :שירת נשים ,הדרת
נשים ,אלימות נגד צה"ל' ,השתלטות' הדתיים על הצבא ועד .לסיום ,מעלה הרב סדן את
שיטתו של אלקנה ,אביו של שמואל הנביא ,כסמל לשיטת הדוגמא האישית המשפיעה על
כל הסובבים ,כדרך להשפיע על עתידה של המדינה .

ציונות
היישר
מדרום
אפריקה
השנה זכינו לצרף לשורותינו שני תלמידים
מדרום אפריקה ,האחד מקייפטאון וחברו
מיוהנסבורג .גבריאל וג'וש מדברים עברית
טובה ,ומשתלבים היטב במוסדות 'בני דוד'.
ג'וש עלה לפני כשנה ,והחל את לימודיו
בישיבת 'הר עציון' .בחודש אלול החליט ג'וש
להצטרף למכינה בעלי ,כדי להתכונן לגיוסו
לצה"ל .גבריאל הוא עולה חדש ,שעלה
ארצה בחודש כסלו ,ומיד החל את לימודיו
ב'בני דוד' .שלושה ימים לאחר עלייתו ,עלה
גבריאל עם כל תלמידינו למצדה ,וזכה
לעלות לתורה בבית הכנסת העתיק שם.
הוא בירך את ברכת 'הגומל' ,כשחבריו עונים
אחריו ,ומברכים אותו בשירה בברכת מזל טוב
לרגל עלייתו .שבועיים לאחר הגעתו כבר יצא
ל'שבוע נשק' ,כדי שיוכל להשתלב במערך
השמירה ב'בני דוד' .משפחתו של גבריאל
נמנית על חוג ידידי 'בני דוד' זה מספר שנים,
וסייעה לאחרונה בהוצאת החוברת "שיחות
לקראת גיוס" .בנם בוודאי יקרא את החוברת
לקראת גיוסו בעוד כשנה .

צופים,
שומעים
ולומדים -
'בני דוד' באינטרנט

בשנה האחרונה מושקעת
עבודה רבה בהפצת תורת
בית מדרשנו באמצעות
האינטרנט .בסיוע בוגרינו,
נרכשה מערכת מיחשוב
ומצלמות המאפשרות
את צילום שיעורי התורה
בוידיאו ,עריכתם והעלאתם
לרשת באיכות טובה מאוד.
שלוש מצלמות מוצבות
דרך קבע בבית המדרש
ובכיתות ,ומצלמה ניידת
נוספת נודדת משיעור
לשיעור .מדי שבוע מועלים
לרשת עשרות שיעורי תורה,
ורבים נכנסים לאתר וצופים
בהם .אנו מזמינים אתכם
להיכנס לאתר בכתובת:
www.bneidavid.org
לחפש את הנושאים
המעניינים אתכם ,ולהאזין
לשיעורים.

'בני דוד'
מגיעה
לפייסבוק

הנכם מוזמנים להתחבר
אלינו ,ולקבל עדכונים
שוטפים .היכנסו לעמוד
הפייסבוק שלנו :בני דוד -
עלי ,מכינה קדם צבאית .

הרב סדן והרב לוינשטיין בפגישה בנושא האחדות עם נשיא מדינת ישראל
בעקבות אירועי האלימות כנגד חיילי צה"ל ,אירח נשיא המדינה מר שמעון פרס במעונו רבנים ומנהיגים ,במטרה
להגביר את האחדות בעם .בפגישה אמר הרב סדן את הדברים הבאים" :שמחנו מאד לשמוע שקיימת הסכמה
בסיסית ומלאה בינינו ,שהדבר האסטרטגי החשוב ביותר למדינת ישראל הוא שמירת האחדות הפנימית בתוך
מציאות של אויבים כה רבים מבחוץ .החוסן של המדינה והחוסן של העם היהודי תלויים ביכולת קיומו של שיח מכובד,
גם כשישנם חילוקי דעות .חייבים להבטיח שוויכוח זה לא יגלוש לא רק לא לאלימות אלא גם לא לשנאה ,שהשיח
יהיה שיח בו שני הצדדים מכבדים זה את זה ".

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

שובר השתתפות במבצע

לכב' בני דוד  -מכינה ישיבתית לצה"ל ברצוני לרכוש כרטיס/ים לתרומה בהוראת קבע ע"ס( :הקף בעיגול)

 ₪130לחודש  15 xתש'  2כרטיסים

 ₪70לחודש  15 xתש' כרטיס 1

 ₪250לחודש  15 xתש'  4כרטיסים

 אחר _____ x ₪__________ :תש' = סה"כ₪__________ :
 הוראת קבע (נא שלחו אלי בדואר)

שם משפחה ופרטי

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



		
רח'

ישראכרט



דינרס

מס'    
בתוקף עד ____ ____/ת"ז 
על פי פסקי רבנים ,תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

מיקוד

מס'

		
טלפון

דוא"ל

תאריך

עיר

		

נייד

×

חתימה

'בני דוד' בעולם החסידות בבני ברק ובעלי

"ותן טל ומטר לברכה"
גשמי ברכה ירדו בארץ בחורף זה ,ואנו
חייבים להודות לריבונו של עולם על השפע
שהשפיע עלינו .תלמידינו ירדו לנחל שילה
הזורם למרגלות עלי ,ונהנו מהזרימה השופעת
שלו .אם אתם מטיילים ברחבי הארץ בחג
הפסח ,הנכם מוזמנים ליצור קשר ,ולבוא
ליהנות מהפריחה ,מהמעיינות השופעים
ומהנוף הנפלא ,בטיולי חול המועד שאנו
עורכים לחוג ידידינו .

סיום לימוד
כל ספרי המהר"ל מפראג
שלומי פנסטר ממחזור י"ח ,המשרת כרגע
בצבא ,הגיע למכינה כדי לערוך סיום של כל
ספרי המהר"ל מפראג .אנשים רבים מסיימים
את הש"ס ,אבל סיום של לימוד כל ספרי
המהר"ל הוא אירוע מיוחד מאוד .האירוע
היה מרגש מאוד ,שלומי העלה בדבריו רעיון
נפלא המבוסס על דברי המהר"ל ,הרב אלי
סדן דיבר בהתרגשות רבה על מרכזיותה של
משנת המהר"ל בבניין עולם האמונה ,ושיבח
את שלומי על הלימוד .

כ

מדי שנה התארחו תלמידי 'בני
דוד' בעיר בני ברק ,לשבת היכרות
עם עולם החסידות .בבית המדרש
של 'בני דוד' מתקיימים שיעורים העוסקים
בחסידות ,ויש במקום ספרי חסידות רבים,
כדי שהתלמידים יכירו את עומק עולמה
של התורה בכל גווניה .אולם ,אין כמו חוויה
אישית של שבת באווירת חסידויות העיר בני
ברק.
התלמידים נפגשו עם גדולי הדור בעיר
התורה ,ושמעו שיעורים מפי מגידי שיעורים
שונים .בליל שבת ,לאחר הסעודה ,יצאו
לסיור 'טישים' שכלל גם ביקור בחסידות
נדבורנא ,שם זכו לראות את האדמו"ר רבי

רוב תלמידי מחזור כ"ג מתגייסים
מיד לאחר חג הפורים מתגייסים רוב תלמידי מחזור כ"ג ,לאחר שנה וחצי של
לימודים ב'בני דוד' .בחודש שבט נערכה שבת הורים ,בהשתתפות רבים מההורים,
אשר באו לטעום בחברת בניהם מהחוויה המיוחדת של שבת ב'בני דוד' .במוצאי
שבת הקרינו התלמידים סרט מיוחד ,המסכם את חוויות השנה .למחרת השבת יצאו
התלמידים לטיול אופניים באזור קיבוץ בארי ,שם נהנו מפריחת הכלניות ,המשיכו לימי
לימוד ביישוב נווה ,במכינת 'עצם' ,ולאחר מכן ירדו לאילת ,לשלושה ימי גיבוש ולטיול,
לקראת גיוסם לצה"ל .אנו מאחלים לכל תלמידינו גיוס טוב ומועיל .אנו נמשיך ,בעזרת
רכזי המחזור ,לשמור על קשר עם כל תלמידינו המשרתים בצה"ל .עלו והצליחו! 

יעקב יששכר בער רוזנבויים זצ"ל באחד
ה'טישים' האחרונים שהנהיג .במוצאי שבת,
בסעודת 'מלווה מלכה' ,רקדו התלמידים,
הרב סדן ,הרב לוינשטיין וידידנו מר מוטי זיסר
עם האדמו"ר מפיטסבורג ,שהגיע במיוחד
מאשדוד ,ונתן לתלמידים שיעור מרתק.
בליל שבת 'זכור' הנהיג הרב סדן 'טיש'
מרכזי לכל תלמידי מוסדות 'בני דוד' –
המכינה ,הישיבה הגבוהה ובית המדרש
לבוגרי צבא .הטיש נערך סביב שולחן מרכזי,
כשמאות תלמידים יושבים סביבו ,שרים,
שומעים דברי תורה וטועמים קוגל ,כנהוג .

נ
ח
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ת
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מיד לאחר חג הפסח תצא לדרך
תכנית חדשה של בית המדרש לבוגרי
צבא .התכנית מכוונת לבחורים ששירתו
בצבא והשתחררו בימים אלה ,ומטרתה
להביאם לחזור לספסלי בית המדרש,
ולהתחבר מחדש לעולם התורה .בתכנית
ישלבו התלמידים לימודים לקראת
המבחן הפסיכומטרי לצד לימוד בבית
המדרש .כך יוכל בחור המעוניין בכך
להתכונן לקראת לימודים אקדמאיים,
תוך לימוד תורה ומילוי מצבריו לקראת
היציאה לחיים .

נשמח לראות אותך איתנו
פנחס עציון 8849138-050
pinchas_etzion@walla.co.il
אליעזר בראון 8849133-050
betbaron@gmail.com

חדשות בני דוד עלי

