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ימים אלו מסיימים בני מחזור כ“ה של ‘בני ב
לפני  במכינה.  הראשונה  השנה  את  דוד‘ 
חצי יובל, כשנכנסו 70 בני מחזור א‘ לבית 
המדרש של המכינה בעלי, היה חלום גדול – לדאוג 
לשילוב בני הציונות הדתית בצה“ל בכל היחידות 
לזה  שקוראים  כמו  או  משמעותיים,  ובתפקידים 

ב‘בני דוד‘ – לקחת אחריות! 
היום לאחר 25 שנים החלום הופך למציאות. אלפי 
תלמידינו משרתים בכל היחידות בצה“ל; ביחידות 
כיום  יש  הסרוגות  הכיפות  בהן  נראו  לא  שבעבר 
ורבים  נוספות  מכינות  בוגרי  עם  דוד‘  ‘בני  בוגרי 
שמים  שם  המקדשים  למהלך,  שהצטרפו  אחרים 
ערכים  בעלי  חיילים  של  אישית  דוגמה  ומהווים 

לעם  נתינה  עם  משמעותי  לשירות  ומוטיבציה 
ולמדינה מתוך אוהלה של תורה. 

ציינו  בעלי,  סיוון  בחודש  שהתקיים  מרגש  בערב 
ועם  רבניו  עם  המוסד,  ראשי  עם  האירוע  את 
כאלף מבוגריו. לערב הוזמנו בוגרי המכינה, בוגרי 
בית המדרש לבוגרי צבא ובוגרי הישיבה הגבוהה. 
בכניסה לאירוע נרשם כל בוגר וקיבל תג שצוין בו 
שמו והמחזור שלמד בו. מפגש בוגרים מרגש נערך 
לפני האירוע, ואנשים שמחו לראות את חבריהם 
התראו.  לא  שבהן  שנים  לאחר  הרבנים  ואת 
נכנסו  המוסדות  תלמידי  עם  ובריקודים  בשירה 
כולם לאולם. את הערב פתח הרב יגאל לוינשטיין, 
שעלו  בהתלבטויות  הנוכחים  את  שיתף  והוא 
במהלך השנים בענייני חינוך, בהכרעות שהתקבלו 
בהתרגשות  הודה  דבריו  בסיום  ובמשמעותן. 
חזון, איש אמת, מהפכן שנשאר  “איש  סדן,  לרב 
בהובלת  השותפות  ועל  האמון  על  לנצח“,  צעיר 
הוקרן  דבריו  לאחר  השנים.  לאורך  המכינה 
חוויות  ואת  המכינה  הקמת  את  המתאר  סרטון 
היום־ חיי  ואת  הראשונות,  מהשנים  הבוגרים 
יום במכינה. הרב קשתיאל, ראש הישיבה לבוגרי 
צבא, עלה לבמה ודיבר על הצניעות ועל הענווה, 
מן  הסמוי  בדבר  אלא  שרויה  הברכה  ש“אין  על 

 המשך בעמ' הבא
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ניתן להשיג בחנויות המובחרות
ובבני דוד בטל‘ 02-9407888
sale@bneidavid.org או בדוא“ל

חדש: הספר
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של  הגדולה  העשייה  על   העין“, 
והכול  התחומים,  בכל  דוד‘  ‘בני 
כותרות  בלא  וענווה,  צניעות  מתוך 
נתנאל,  עמוס  הרב  גאווה.  ובלא 
ז“ל שנפל  יוני נתנאל  אביו של סרן 
דיבר  בעזה,  יצוקה  עופרת  במבצע 
השכול  משפחות  של  השותפות  על 
על  דוד‘;  ‘בני  של  המדרש  בית  עם 
בחיים  העמוקה  המשמעות  תפיסת 
הערכים  ועל  מקבלים  שהתלמידים 
ועל האמונה שמעל החיים. סרט על 
כיום  עשייתם  ועל  דוד‘  ‘בני  בוגרי 
בתחומי החינוך, הביטחון, הרבנות, 
משרדי ממשלה ועוד הוקרן והעצים 
את הכרת התודה על שנות העשייה 
הרבות של ‘בני דוד‘. הרב סדן סיכם 
את הערב בשיחה בנושא ‘מים רבים 
לא יוכלו לכבות את האהבה‘.  הרב 
לפגוש  ועל הרצון  הגעגוע  על  דיבר 
את כל הבוגרים ולהתעניין בשלומם 
והדגיש  חזר  סדן  הרב  ובמעשיהם. 
את ערכי בתי המדרש של ‘בני דוד‘ 
ברצון  במדינה,  אחריות  בקבלת 
התורה  והחול,  הקודש  לאחדות 
תמידית  לנתינה  בשאיפה  והחיים, 
הרב  המדרש.  בית  מתוך  והכול   –

חוגגים חצי יובל
 המשך מהעמ' הקודם

הוא  שנולד  שהתינוק  הודה  סדן 
האב,  של  מהחזון  יותר  הרבה  גדול 
בקשר  להיות  רוצה  כה  הוא  ולכן 
אותם  לשמוע  התלמידים,  כל  עם 
ולהתעדכן במעשיהם. בבית המדרש 
ואת  הערכים  את  נוטעים  אנו 
שניטע  הזרע  את  אבל  האידאות, 
לפתח,   – הבוגרים   – מתפקידכם 
עולם  את  ולהפריח  להצמיח  לגדל, 
המעשה, דרך המשקפיים המיוחדים 
הערב,  בסיום  בעלי.  שקיבלתם 
בהפתעה, עלו נציגי הבוגרים לבמה 

ובהערכה  בתודה  צנוע  שי  והעניקו 
רבה לרב סדן ולרב לוינשטיין. כולם 
רוממות  בהרגשת  לביתם  התפזרו 
של שייכות למפעל גדול שהשפעתו 
לצפות  אפשר  הארץ.  כל  פני  על 
הנאומים  בכל  דוד‘  ‘בני  באתר 
והסרטים שהוקרנו באירוע. שלושה 
ימים לאחר אירוע חצי היובל נערך 
ארגון  של  אירוע  האומה  בבנייני 
באירוע  הקדם־צבאיות.  המכינות 
מכל  המכינות  תלמידי  אלפי  נכחו 
את  כיבדו  בנוכחותם  הארץ.  רחבי 

רב־אלוף  הביטחון  שר  האירוע 
הרב  החינוך  שר  יעלון,  בוגי  במיל‘ 
בני  רב־אלוף  הרמטכ“ל  פירון,  שי 
רפי  הרב  הראשי  הצבאי  הרב  גנץ, 
כל  ועוד.  המכינות  ראשי  פרץ, 
נאומם  בפתיחת  הזכירו  הדוברים 
‘בני  של  היובל  חצי  חגיגות  את 
לרב  הגדולה  ההערכה  ואת  דוד‘ 
את  שהקימו  לוינשטיין,  ולרב  סדן 
המפעל החשוב של המכינות הקדם־
על  ומשפיע  שהתפתח  צבאיות, 

איכות צה“ל ועל עצמתו. �
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הוצאה מחודשת של 
‘ויהי ידיו אמונה‘

‘ויהי ידיו אמונה‘,  לפני 12 שנה יצא לאור הספר 
בנושאי חברה,  בו שיעורים של הרב סדן  שרוכזו 
של  המדרש  בבית  שניתנו  ודמוקרטיה,  מדינה 
‘בני דוד‘. הספר יצא לאור בסיוע משפחת הרוש, 
לזכר סרן משה הרוש הי“ד , בוגר ‘בני דוד‘ שנפל 
הפצועים.  לחבריו  עזרה  להגיש  בדרכו  בלבנון 
השיעורים  על  סדן  הרב  עבד  כשנתיים  במשך 
שלום  תלמידנו  ובעריכת  מחדש,  רובם  את  וכתב 
היימן, שערך את החומר, אנו זוכים להוציא לאור 
לימים  ומעודכנת  מחודשת  במהדורה  הספר  את 
אלו. אפשר לרכוש את הספר בחנויות המובחרות 
גם  הרוש שסייעה  תודתנו למשפחת  דוד‘.  וב‘בני 
שניידמן  ולמשפחת  השנייה,  המהדורה  להוצאת 

מטינק, שבעזרתם יצא הספר לאור. �
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כבכל שנתיים אנו עורכים הגרלה בין ידידי ‘בני דוד‘ המסייעים בתרומה ובשותפות למוסדות ‘בני 
דוד‘. התרומה החודשית השוטפת מסייעת רבות לתקציב השוטף של ‘בני דוד‘, ובעזרתה אנו יכולים 
להמשיך לעשות ולהשפיע. לרגל שנת הכסף – חצי יובל ל‘בני דוד‘ – פרסי ההגרלה היו כלי כסף 
מבית האחים חדד, שנרתמו ותרמו גם הם להגרלה. הפרס הראשון היה חנוכייה בשווי ₪10,000, 
הפרס השני היה פמוטים בשווי ₪7,500, הפרס השלישי היה קופסת אתרוג בשווי ₪5,500 ופרסים 
נוספים היו גביעי קידוש ושוברים לרכישת כלי כסף. ההגרלה נערכה במשרדו של רואה החשבון של 
‘בני דוד‘, מר דב קלמנוביץ, בנוכחותו ובנוכחות עו“ד דר‘ הראל ארנון – בוגר מחזור ג‘, ליאור שטול 
מנכ“ל ‘בני דוד‘ ואיתן אנטין, מנהל מערכת הטלמרקטינג. נשלח מכתב לכל התורמים ובו תוצאות 
ההגרלה, ואנו שמחים להעניק למשתתפי ההגרלה  גם את הספר של הרב סדן שיצא לאחרונה ‘ויהי 

ידיו אמונה‘. �

הגרלת הכסף של ‘בני דוד‘

50 תלמידי מחזור כ“ד של המכינה נשארו ללמוד 
אלו.  בימים  לצה“ל  מתגייסים  והם  נוספת,  שנה 

באזור  טיול  התלמידים  ערכו  גיוסם  לקראת 
בהרי  רגלי  וטיול  אופניים  מסע  שכלל  הדרום, 
אילת. רכז המחזור ימשיך לשמור אתם על קשר 
בהמשך  אותם  וילווה  הצבאי,  השירות  במהלך 

הדרך. תלמידי הישיבה הגבוהה שסיימו את שנת 
לשבת  הוריהם  את  הזמינו  הראשונה,  הלימודים 
מהאירוח  נהנו  ההורים  בשנה.  שנה  כמדי  הורים 
ומשיחות על תורתה של ‘בני דוד‘ ועל דרכה. �

מסיימים ומתגייסים
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נערכים לקליטת תלמידי השנה הבאה
את שנת הלימודים הבאה יתחילו במכינה תלמידי מחזור כ“ו ויהיו בו 145 תלמידים. לישיבה הגבוהה 
יצטרפו 40 תלמידים, ולתכנית ‘חי רועי‘ בישיבה לבוגרי צבא יצטרפו 15 תלמידים חדשים. לקראת 
פתיחת שנת הלימודים התקיימו ימי היערכות מיוחדים בכל בית מדרש. בימי ההיערכות נדונה הדרך 
הרבנים  צוות  לכל  מאחלים  אנו  החדשה.  לשנה  ותכניות  שעברה,  בשנה  הלימוד  ודרכי  החינוכית 

והתלמידים שנת לימודים פורייה ומוצלחת. �

“פותח את ידיך 
ומשביע...“ נכנסים 

למטבח
ולחדר אוכל חדשים

של  א‘  מסיימים את שלב  אנו  טובה  בשעה 
חצי  לאחר  החדשים.  האוכל  וחדר  המטבח 
אוכל  לחדר  נכנסים  דוד‘  ‘בני  תלמידי  יובל 
את  המאכילים  דניאל,  ועליזה  וצורי  חדש, 
תלמידי ‘בני דוד‘ מאז הקמת המכינה, זוכים 
למטבח מודרני ומאובזר העומד בכל התקנים 
של  הקבלנים,  של  בנייה  במאמץ  הנדרשים. 

הצלחנו  המתכננים,  ושל  הפיקוח  משרד 
וחדר האוכל של  והמטבח  לעמוד במשימה, 
יאוכלסו בראש חודש אלול. לאחר  שלב א‘ 
התחתונה,  בקומה  המשרד  יאוכלס  החגים 
יאוכלס  הגבוהה  הישיבה  של  האוכל  וחדר 
ידידינו  לכל  מודים  אנו  בשבט.  ט“ו  לקראת 
ותומכינו בארץ ובעולם, שבזכותם ובעזרתם 
אנו יכולים להמשיך להתפתח ולהתקדם בכל 

התחומים, ובמיוחד באתגר הבנייה. �

ביום שישי, ערב ל“ג בעומר, קיימו תלמידי המכון 
נחשון.  התיכונית  בישיבה  לימודי  סיור  בעלי 
התלמידים יצאו מעלי מוקדם )ב־6:00 בבוקר(, כדי 
להתפלל עם התלמידים. בהמשך נפגשו עם ראש 
המכון  בוגרי  ועם  גלינסקי,  אפרים  הרב  הישיבה, 
ניקריטין,  וישי  הישיבה,  מנהל  ניסנהולץ,  אלי   –
התקיים  ט‘.  מחזור  בוגרי   – הביניים  חטיבת  רכז 
שיח חינוכי על תכנית הלימודים, על התמודדות 
עם מורכבויות חינוכיות ועם מגוון תלמידים רחב. 
התלמידים הצטרפו ל'טיש' שמקיים ראש הישיבה 
לקראת  ובלימוד  בנגינה  המלווה  התלמידים,  עם 
שבת המלכה. בהמשך התקיים לימוד בחברותות 
הנעשה  על  ושיח  הביניים  חטיבת  תלמידי  עם 
עם  פאנל  התקיים  היום  של  בסיכומו  בישיבה. 
ראשי המקום על חזון הישיבה ועל הדרך לממשו. 
את  הרגישו  בסיור,  מאוד  שמחו  המכון  תלמידי 
הביעו  ואף  בשטח,  החינוכית  העשייה  חשיבות 

במיוחד  מרגש  היה  הספר.  בבית  להשתלב  רצון 
בעבר  במכון  שלמדו  דוד‘  ‘בני  בוגרי  עם  להיפגש 

והגיעו לעמדות מפתח בסגל בית הספר. �

סיור המכון להכשרת מחנכים ב‘בני דוד‘
בישיבה התיכונית ‘נחשון‘ של רשת אמי“ת בנחם
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נשות האברכים
מחזקות ומתחזקות

עם צמיחת לימוד התורה ב‘בני דוד׳, ברוך השם, 
מתרבות גם הנשים הנותנות כתף ללימוד בעליהן. 
וצעירות,  ותיקות  משפחות,   100 כ־  יש  כיום 
בישיבה לבוגרי צבא ובישיבה הגבוהה. כדי לסייע 
בחיבור התורה אל חיי המשפחה ובגיבוש קבוצת 
נשות הלומדים, הוחלט להשקיע מאמצים ביצירת 
בידי  מאורגנת  הפעילות  לנשים.  פעילויות  מגוון 
ראש  מסיבות  וכוללת  הרבנים,  מנשות  שתיים 
חודש, שיעורים על ערך לימוד התורה, על זוגיות 
ומדי פעם בפעם פעילויות חווייתיות  ועל חינוך, 
בהרי  וסיור  קונדיטוריה  סדנת  כמו  מיוחדות 
אישי  ליווי  מתלווה  הפעילות  לכל  השומרון. 
החיים  חינוך,  לידה,   – בחיים  שונים  בצמתים 

מעבר לבית המדרש וכדומה. �

פרסום בפייסבוק של בן מחזור ח‘
יש אירועים מעצבי חיים. יש החלטות קטנות הבונות לאדם את כל עתידו. ויש רגעים קטנים של אושר 

ושמחה אשר מחזיקים אתך לתקופה ארוכה.
הכול כלול בתמונה שלפניכם! שבת מחזור לבוגרי המכינה הקדם צבאית ‘בני דוד‘ בעלי, מחזור ח‘. גם 
אני שם. החלטה קטנה ופשוטה שקיבלתי בזכות חברי היקר אלי וייס, ששכנע אותי להצטרף לפני 18 
שנה למכינה, שינתה את עתידי. אין כמו החבורה הזו שלפניכם כדי לבנות מדינה ועם. בתמונה יש רבנים, 
מחנכים, מנהלי בתי ספר, מג“דים בבה“ד 1 ובשריון, טייס קרב, פיזיותרפיסטים )2!(, אנשי הייטק, יזם 
שבנה שלוש חברות ומעסיק 250 עובדים )ובהם 120 נשים חרדיות בתכנות(, שני חבר‘ה שעיסוקם נוער 
נושר בפנימיות ועוד ועוד... אני אדם גאה! במובן הטוב של המושג. גאה להיות שייך, 
“לשם  בדרך.  וגאה  מהם  חלק  להיות  גאה 
כך קמנו אנו בני־דוד, נשב 
לקראת  ונתכונן.  נלמד 
שירות עמנו, באמונה בדבר 

ה‘ “. �

בימים אלו אנו 
מתארגנים לשבת 

מחזור של מחזורים 
ד‘ ו־י“ג שייערכו 

בתחילת שנת תשע“ד 
ולשבתות נוספות 

בהמשך השנה. 

נזכרים בעבר ומדברים על העתיד – שבת מחזור ח‘
של  בוגרים  שבת  התקיימה  פנחס  פרשת  בשבת 
שנה!   18 לפני  בעלי  שלמד  מחזור   – ח‘  מחזור 
ילדיהם,  מ־120  יותר  עם  זוגות   37 הגיעו  לשבת 

כן ירבו.
שירה  עם  מוקדמת  שבת  בקבלת  החלה  השבת 
וריקודים, בשיחה עם הרב סדן לאחר קבלת שבת 
הסעודה  בפתח  יגאל.  הרב  עם  שבת  ובסעודת 
בחיל האוויר,  כרב  כיום  ולך, המשרת  בירך משה 
בשם ובמלכות את ברכת מחיה מתים ואת ברכת 

שהחיינו.
בו  נערך  שבת,  עונג  התקיים  הסעודה  לאחר 
ועל  עצמו  על  סיפר  אחד  וכל  הבוגרים  בין  סבב 
שלוש  לקראת  אתם.  מתמודד  שהוא  האתגרים 
מרתק  שהיה  הסבב,  הסתיים   ]![ בוקר  לפנות 

ומלמד, אך מה לעשות... גם שינה בשבת תענוג.
אלי  הרב  של  שיעור  התקיים  התפילה  לאחר 
העת  כל  שבת.  בליל  שהיה  בסבב  הרב  נגע  ובו 
התקיימה שמרטפייה ומשחקייה לילדים הקטנים, 
כדי לאפשר גם לאימהות להשתתף בתוכנית. אחר 
הצהריים שמעו הנשים שיחה מרתקת מהסופרת 
רונית לוינשטיין, אשתו של הרב יגאל, ולאחר מכן 

העביר הרב יגאל שיעור בעניין חינוך ילדים.
והשבת   – מרגשת  הייתה  שלישית  סעודה 
הסתיימה עם הרגשה מרוממת ועם רצון להרבות 

במפגשים כאלו. �

רשמים
של בוגר מהשבת

אחרי...  שנה   18 דוד‘  ‘בני  ח׳  מחזור  שבת 
רק  כאילו  ומרוממת!  נפלאה  שבת  הייתה 
שהשבת  אלא  במכינה,  יחד  היינו  אתמול 

נוספו הנשים והילדים לסיפור שלא נגמר...
אין־ספור תודות לצוות המארגן שחשב על 
כל פרט ופרט, וכמובן לראשי המכינה, הרב 
‘בני  הגלגל  את  שהמציאו  יגאל,  והרב  אלי 
דוד‘ שנע בלי סוף על אנרגיה שאינה נגמרת.

אשרינו! �
‘בני דוד‘ מחדשים גם ברשת
לאוויר עלה  מעודכן  אתר 
נגיש לכל הדפדפנים והטלפונים החכמים
שידורים חיים מידי יום | עמודים מיוחדים לחיילים בשירות
ונגישים זמינים  איכותיים  תכנים   | מעודכנות  חדשות 

בקרוב!

אתר מותאם

לניידים
של בית
המדרש
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סדן  הרב  התארח  סיוון  בחודש 
שמש.  ובבית  ברעננה  לשבת 
השבתות אורגנו בסיוע הורי תלמידי 
תמוז  בחודש  דוד‘.  ‘בני  ובוגרי 
ההזמנה  באנגלווד.  הרב  התארח 
רייכמן,  ומהרב  גולדין  מהרב  הגיע 
רבני קהילות באנגלווד, שעם נשיאי 
הקהילות – לי לשר וגבריאל בוסביב 
להגיע  סדן  מהרב  לבקש  החליטו   –
חברי  לפני  משנתו  את  ולפרוס 
התארח  השבת  במהלך  הקהילות. 
הרב סדן בבתי הכנסת ‘אהבת תורה‘ 

הרב סדן מתארח בקהילות 
ברעננה, בבית שמש

ובניו ג‘רסי – אנגלווד וטינק
ולשיחה עם תלמידי המכינה  לביקור  הגיע  היהודי‘  מ‘הבית  יוני שטבון  ח“כ 
הלחימה  על  התלמידים  עם  דיבר  שטבון  ח“כ  צה“ל.  לחיילי  הזיכרון  ביום 
בחילוץ  ההשתתפות  ועל  ג‘בל,  בבינת  בקרב  כקצין  השנייה  לבנון  במלחמת 
יום  ז“ל. לאחר מכן השתתף ח“כ שטבון בטקס  קליין  רועי  רס“ן  גופתו של 

הזיכרון של היישוב עלי, שנכחו בו גם תלמידי ‘בני דוד‘. �
מסיעת  ליפמן  דב  ח“כ 
ב‘בני  סייר  עתיד‘  ‘יש 
דוד‘ ופגש את הרב אלי 
ביקורו.  במהלך  סדן 
לשבח  ציין  ליפמן  ח“כ 
דוד‘  ‘בני  תלמידי  את 
שאפשר  המוכיחים 
ושירות  תורה  לשלב 
צבאי משמעותי בצה“ל 
ובכוחות הביטחון. �

ו‘איסט היל‘. ב‘אהבת תורה‘ בפעם 
הקהילות  מגוון  הראשונה התאחדו 
להאזין  כדי  שלישית  לסעודה 
שמחים  אנו  סדן.  הרב  מפי  לשיחה 
חברי  עם  חדשים  קשרים  שנוצרו 
כבר  ראשונים  ונציגים  הקהילה, 
ראשון  ביום  בעלי.  לביקור  הגיעו 
הרב  נתן  ארצה  חזרתו  לפני  בבוקר 
בטינק,  לידידינו  מיוחד  שיעור 
שניידמן.  ומנחם  רינה  של  בביתם 
את  ולחזק  להמשיך  שמחים  אנו 
הקשר עם ידידינו בארץ ובחו“ל. �

מבקרים ב‘בני דוד‘

מערך ליווי החיילים של ‘בני דוד‘ עבר השנה שדרוג נוסף. אנו מסכמים שנה של קשר מיוחד עם חיילינו, התגובות מהשטח 
קבוצות  הגיעו  הזמנים!(  בבין  )כולל  שבת  בכל  כמעט  השנה  במשך  בתחום.  עשייה  להמשך  ומעודדות  מאוד  מפרגנות 
גדולות או קטנות של חיילים אל המכינה למלא מצברים. שבתות אלו מרוממות ומחזקות את הקשר חיזוק ניכר ביותר 
– נסו ותיווכחו! נוסף על כך התקיימו במהלך השנה ימי עיון למפקדים ולחיילים, והגיעו אליהם רבים מחיילינו. בחודש 
אלול אנו מארגנים יום עיון נוסף לקראת החגים, עקבו אחר הפרסום! במהלך כל השנה, בחורף ובקיץ, ביום ובלילה, יצאנו 
לעשרות רבות של ביקורים בכל קצוות הארץ, בבסיסים, בשטח במסעות ובתרגילים, ובהם נפגשנו כמעט עם כל חיילינו. 
חשוב לנו שתעדכנו אותנו בכל השלבים ובאירועים מיוחדים. ברכות ואיחולים לקצינים הרבים שסיימו את הקורס בבה“ד 
1 על מגוון שלביו, ברכות למפקדים שסיימו את קורס המכי“ם בבסל“ח. ברכות לכל מסיימי המסלולים ביחידות השונות, 

וכמובן לכל המצטיינים. �

ברכות למתגייסי מחזור אוגוסט 
בצבא  דרכם  את  המתחילים 

בימים אלו, בהצלחה רבה!
את  נברך  חביבים  ואחרונים 
המשתחררים  הבוגרים,  חיילינו 
לחזור  בשמחה  המוזמנים  בקיץ, 
לקבלת  הצבא  בוגרי  למסגרות 
משימות להמשך... בימים אלו אנו 
מיוחדים  מגורים  חדרי  משפצים 
והם  לחיילים,  אותם  ומתאימים 
לקראת  השם  בעזרת  ייפתחו 
החדרים  הבעל“ט.  השנה  ראש 
הקרוואנים  בתחילת  ממוקמים 
והם  לרכב,  ישירה  גישה  עם 
את  לחיילים  להנעים  מיועדים 
שיקפצו  בזמן  במכינה  שהותם 

לבקר. בואו בהמוניכם!
שלנו  המיוחד  הדף  אחרי  עקבו 
לעדכן  ותוכלו  דוד‘  ‘בני  באתר 
מאוד  מעוניינים  אנו  ולהתעדכן. 
נוספים  רעיונות  על  לשמוע 

לחיזוק שמירת הקשר. 
נשמח לעזור בכל עת בכל בעיה 

ואתגר. �

מחזקים את הקשר עם תלמידינו בצה“ל


