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תשמ"ח-תשע"ג

תלמידים, מ  147 המונה  כ“ו,  חזור 
אלול.  בחודש  לימודיו  את  החל 
פניהם  את  קיבלו  המדרש  בבית 
כ“ה  מחזור  של  ב‘  שנה  מתלמידי   100
בית  נוספת.  לימודים  לשנת  שנשארו 
המדרש של המכינה מלא עד אפס מקום, 
ברוב  בו  נשמע  התורה  קול  השם  וברוך 
לקראת  הלילות  באחד  היממה.  שעות 
לסרטבא  התלמידים  טיפסו  השנה  ראש 

עם הרב סדן.
שיחה  התלמידים  שמעו  ההר  בראש 
מהרב סדן על האחריות המוטלת עליהם, 
ולהתפתח  ללמוד  דוד,  בני  כתלמידי 
העניק  דבריו  בסיום  לימודיהם.  במהלך 
ידיו  ‘ויהי  הספר  את  תלמיד  לכל  הרב 

אמונה‘ במהדורה החדשה. 
נשק  לשבוע  התלמידים  יצאו  במרחשוון 
בבא“ח גולני. הם למדו להכיר את הנשק 
להשתתף  שיוכלו  כדי  אותו  ולתפעל 
חלק  המוסד.  על  השמירות  בנטל 
בני  בוגרי  היו  אותם  שאימנו  מהקצינים 
כיתות  מאמני  במילואים  המשמשים  דוד 

כוננות בצה“ל. �

מחזור כ“ו לומדים, מטפסים
לסרטבא ויוצאים לשבוע נשק

עם הגידול במספר החיילים הבאים 
ללמוד ולבקר בבני דוד ברגילות 

ובחופשות, החלטנו להעמיד לרשות 
החיילים הבאים לתקופה קצרה פינה 

חמה שיהיו בה מיטות, ארון, פינת קפה 
ועוד צ‘ופרים כדי לתת להם את הפינה 

השקטה ואת הבית החם. קרוואן מיוחד 
שהובא למתחם הפנימיות עבר שיפוצים, 

ואנו מציידים אותו בציוד מתאים לקראת 
שבתות החורף, שינעים את השהות 

בעיקר במהלך השבוע ביציאות קו או 
ברגילות. כולם מוזמנים! �

יש לנו פינה חמה
לחיילים המגיעים

ללמוד ולבקר



וכן  החדש  המטבח  את  פתחנו  טובה  בשעה 
תלמידי  אוכלים  שבו  אחד  אוכל  חדר  אולם 
הושקעה  ובציודו  המטבח  בהקמת  המכינה. 
מחשבה רבה שבאה לסייע לתלמידינו העובדים 
ובעבודת  האוכל  בהכנת  ועליזה  צורי  עם 
הניקיון. נרכשה מכונה מיוחדת להדחת כלים 
וכן  התלמידים,  על  המקלה  גסטרונומיים 
למטבח.  הסחורה  להעלאת  מעלית  הותקנה 
בימים אלו יוצקים את הגג לאולם השני, שבו 
יאכלו תלמידי הישיבה הגבוהה, ואנו תקווה 
להודות  ההזדמנות  זו  פורים.  עד  להשלימו 
יד  שהושיטו  ובעולם  בארץ  ידידינו  לכל 
נדיבה ובזכותם יש לנו מטבח מודרני וחדר 
לסעוד  יכולים  שתלמידינו  מכובד  אוכל 
עבודות  את  משלימים  אנו  בו.  ולשבוע 
את  לחנוך  ומקווים  המבנה,  סביב  הפיתוח 

המבנה בשלמותו לקראת פסח. �

יַע...“ ִבּ “ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמְשׂ
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סבב  עוד  סיימנו  האחרונים  החודשים  במהלך 
שהתגייסו  החיילים  בעקבות  נרחב.  ביקורים 
ובבתי  השונים  בבא“חים  ביקרנו  אוגוסט,  בגיוס 
הספר למפקדים וקצינים. נפגשנו גם עם היחידות 
היחידות  עם  ובאיו“ש,  בגבולות  קווים  התופסות 
לחרמון  לעלייה  הצטרפנו  ואפילו  המתאמנות, 

בסיום מסלול באגוז...

“כי כחלק היורד במלחמה
וכחלק היושב על הכלים – יחדיו יחלוקו...“

נפגשים בשטח

המגיעים  הרבים  החיילים  כל  על  שמחים  אנו 
השבוע.  באמצע  ולביקורים  לשבתות  למכינה 
ומרוממת,  חמה  פנים  לקבלת  זוכים  החיילים 
בני  ברוח  שלהם  המצברים  את  מעט  ומטעינים 
שהכנו  המיוחדת  האירוח  יחידת  נפתחה  דוד. 

לאירוח החיילים - כולם מוזמנים.
במהלך החורף נקיים מלווה מלכה במרכז הארץ, 
המחזורים.  רכזי  ואצל  האינטרנט  באתר  פרטים 
קצינים,  קורס  מבוגרינו   25 סיימו  אלו  בימים 
קצינים  )מאות(  של  רחבה  למשפחה  והצטרפו 
קציני  במסיימים  צה“ל.  חילות  בכל  המשרתים 
בניגוד  מיוחדות.  ויחידות  הנדסה  שריון,  חי“ר, 
גם  מבוטל  שאינו  מקום  יש  שנוצרה  לתדמית 
לקצינים במערך תומכי הלחימה – במודיעין, בחיל 
הרפואה, בשלישות, ואפילו... לא תאמינו – באט“ל 
תותחן  צורי,  והלוגיסטיקה(.  הטכנולוגיה  )אגף 
פציעה  בעקבות  מקצועית  הסבה  עשה  בשריון, 
הוא  לוגיסטיקה.  קציני  קורס  מכבר  לא  וסיים 
ידיו מלאות עבודה  שובץ כקצין בחטמ“ר יהודה, 

“ירידת  הנמוך:  הפרופיל  בעלי  את  מזמין  והוא 
רע  להרגיש  צורך  ואין  פסוק  סוף  אינה  הפרופיל 
עם זה, להפך – הזדמנות זו פותחת לפניך מחוזות 
את  בהם  להרחיב  שאפשר  ומגוונים  חדשים 
נותן  האחריות ואת ההשפעה. המערך הלוגיסטי 
לכוחות הלוחמים אפשרות לרציפות ולהמשכיות, 

ובלעדיו אף אחד אינו זז...“
המשרת  לנדאו,  ישי  את  ביקרנו  משם  רחוק  לא 
מטוסים  בפירוק  המתמחה  ביחידה  האוויר  בחיל 
ובהחזרתם לשירות  פגועים לחלקיקים, בתיקונם 
שבזכותו  בעולם,  ובלעדי  ייחודי  דבר   – מבצעי 
באים  הברית  מארצות  המטוסים  יצרני  אפילו 

לכאן לראות את הפלא...
לבדו  שעלה  בודד  חייל  הוא  כהן  סם-שבתאי 
ויצא  וחצי  שנה  בעלי  למד  הברית,  מארצות 
לשירות בתפקידי הדרכה בפיקוד העורף. לאחרונה 
סיים סם קורס קצינים והוא משמש קצין הדרכה 

בפיקוד. לכבוד סיום הקורס הגיעה אמו מארצות 
הברית, וסם מבטיח שבקרוב מאוד יעלו ההורים  
במגמת  גם  בעקבותיו.  לארץ  הגלות  מעורף 
נחשון של קורס הקצינים האחרון סיימו ארבעה 
 – פלדמן  וברק  חן  דוד   – מהם  שניים  מבוגרינו. 
סטודנטים לרפואה, ושניים נוספים – משה קרמני 

וירון פרידמן – סיימו כמצטיינים פלוגתיים.
המגוונים  החדשים,  בתפקידים  לכולם  בהצלחה 

והחשובים! �

אורחים בבני דוד

יותר מ-100  הגיעו  הסוכות  חג  ימי  במהלך 
שפתחנו  דוד,  בני  בסוכת  לביקור  מידידינו 
קל  מכיבוד  נהנו  אורחינו  הקדומה.  בשילה 
הם  החדש.  הרואה  ובמגדל  באתר  ומסיור 
שטח  ברכבי  מיוחדת  שטח  לנהיגת  יצאו 
להנאת  במיוחד  שהובאו  טומקאר,  מסוג 

ידידינו.

דוד  בבני  לביקור  הגיעה  כסלו  בתחילת 
את  הברית.  בארצות  צה“ל  ידידי  הנהלת 
הגב‘   ,  FIDF נשיאת  הובילו  הקבוצה 
ביד  יד  צועדת  שמשפחתה   – פאליק  נילי 
והאלוף   – רבות  שנים  כבר  דוד  בני  עם 
מנכ“ל  המשמש  גרשון,  )ג‘רי(  יצחק  במיל‘ 
סיירה  הקבוצה  הברית.  בארצות  הארגון 
המוסד,  על  הסברים  וקיבלה  המדרש  בבתי 
בחברה  הברוכה  עשייתו  ועל  חזונו  על 
רפי  הרב  והרבצ“ר,  סדן  הרב  הישראלית. 
פרץ, נאמו לפני הנוכחים והסבירו את הדרך 
שילוב  של   – מאמינים  אנו  שבה  המיוחדת 

ושל קבלת אחריות בכל רובדי החברה. �

100 מנות בתרמת דם
שלושה  כמדי  דם  התרמת  נערכה  דוד  בבני 
חודשים. במהלך ההתרמה נתרמו לבנק הדם 
של מגן דוד אדום יותר מ-100 מנות. מוסד 
המחנך את חניכיו לנתינה – מתחיל בנתינה 

אישית. �



בוגר בני דוד
נכנס לתפקיד מח"ט גבעתי 

מח“טים י החלפת  טקס  נערך  השנה  ראש  לפני  ספורים  מים 
הבוגר  הוא  ב‘,  מחזור  בוגר  וינטר,  עופר  אל“מ  גבעתי;  בחטיבת 
הראשון של בני דוד הנכנס לתפקיד מפקד חטיבה סדירה. עופר 
לחטיבה,  ובהכנסתו  תורה  ספר  בהשלמת  התפקיד  את  לפתוח  בחר 

יו...“ ל ְיֵמי ַחָיּ לקיים מה שכתוב: “ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָכּ
בזה אחר זה עלו אל מצודת יואב – שבה נערך טקס החלפת המח“טים 
והשלימו  גבעתי,  חטיבת  ומפקדי  האוגדות  מפקדי  צה“ל,  אלופי   –
היוצא  דרום  פיקוד  מפקד  הספר  את  חתמו  התורה.  בספר  אותיות 
האלוף טל רוסו, הרב רפי פרץ – הרב הצבאי הראשי, הרב אלי סדן, 

ואת האות אחרונה כתב המח“ט הנכנס, עופר וינטר.
את  המפקדים  ציינו  שבו  המח“טים,  החלפת  לטקס  כולם  ירדו  משם 
העלה  עופר  הנכנס.  המח“ט  של  והנועזת  המקורית  הייחודית,  דרכו 
בדבריו אבני דרך בחייו וציין את רבותיו במכינה, הרב אלי סדן והרב 
חגי כהן, שנכחו בטקס. בדבריו פנה עופר לריבונו של עולם, קרא את 
וביקש  נוראים,  בימים  הציבור  שליח  של  ממעש‘  העני  ‘הנני  תפילת 
סייעתא דשמיא בתפקידו החדש. בסוף התפילה הוסיף עופר:  ‘תן לי 
מעט מענוותנותו של משה, מעט מגבורתו של דוד ומעט מחכמתו של 
על שלא  לי  ‘צר  השכולות:  אל המשפחות  פנה  דבריו  בסיום  שלמה‘. 
מורשתם  את  וקחו  ביקיריכם  גאים  היו  הביתה;  בניכם  את  החזרתי 

אתכם‘, מילים שריגשו מאוד את המשפחות. �

ההגרלה השנתית
של ידידי 'בני דוד'

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

אנשי אמונה בעולם המעשה.
לאחזקת  בידינו  מסייעות  אלו  תרומות 

המוסדות ולכיסוי ההוצאות השוטפות.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהגרלה, 

ע"י תרומה חודשית או חד פעמית
לאחזקת  בסיוע  שותפים  להיות  ובכך 

מוסדות 'בני דוד'.

ראה תלוש מעבר לדף

מכון להכשרת מחנכים – שלוחת ֵעִלי
בשעה טובה פתחנו את שנה“ל התשע“ד ב‘מכון להכשרת מחנכים‘ בבני דוד 
בעלי. זכינו לקלוט השנה 29 תלמידים חדשים בשנה א‘ של המכון, שהצטרפו 
תחומים  לומדים  התלמידים  הלימודים  שנת  במהלך  ו-ג‘.  ב‘  שנה  לתלמידי 
בחינוך  טכנולוגיה  פדגוגיה,  חינוך,  ישראל,  ובהם תושב“ע, מחשבת  מגוונים 
ועוד. נוסף על כך התלמידים עוברים הכשרה מעשית בהוראה בבתי הספר. 
השנה ההכשרה מתקיימת בשני מוסדות: בתלמוד תורה ‘הדר יוסף‘ בחטיבת 
הביניים, ובישיבה התיכונית בית אל בחטיבה העליונה. התלמידים מעבירים 
שיעורים בכיתות, צופים במורים ובעמיתים ומקיימים סדנת שיקוף קבוצתית 
להעמקה ולניתוח הדילמות החינוכיות שעלו בשיעורים. במהלך השנה צפויים 
להתקיים גם סיורים בבתי ספר שונים, להכרת השדה החינוכי שאליו מיועדים 

בוגרי התכנית להגיע. �

הגרלת בני דוד

בשעה טובה הישיבה הגבוהה גֵדלה 
מחזור  הגיע  השנה  ומתפתחת. 
צר  המדרש  ובית  תלמידים,   40 של 
אנו  הלומדים.   150 את  מלהכיל 
נערכים לקליטת מחזור נוסף בשנה 
בית  את  להרחיב  ונדרשים  הבאה, 
לאחר  כיתות.  עוד  ולבנות  המדרש 
ראש  עם  ונדונה  הוצגה  שהתכנית 
בימים  הישיבה,  רבני  ועם  הישיבה 
אלו אנו מסיימים את תכנון ההרחבה 

בידי  התכנון  להשלמת  ומחכים 
לדרך  לצאת  מקווים  אנו  היועצים. 
ויעדנו  חנוכה,  לאחר  הבנייה  עם 
עד  המיזם  את  ולסיים  לנסות  הוא 
לראש השנה הבעל“ט. עלות המיזם 
המשוערת היא 3 מיליון ₪, ובימים 
המשאבים.  בגיוס  התחלנו  אלו 
הקדשה  אפשרויות  קיימות  במיזם 

והנצחה, לפרטים פנו לדוא“ל:
� trumot@bneidavid.org

“הרחיבי מקום אוהלך
ויריעות משכנותייך יטו...“ 

הישיבה הגבוהה מתרחבת
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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'₪130 לחודש x 15 תש'₪70 לחודש x 15 תש'

שובר השתתפות בהגרלה
4 כרטיסים 2 כרטיסים כרטיס 1

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

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

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

בני דוד 
בחטיבה 

מרחבית יהודה
באותו היום שבו נכנס אל“מ עופר וינטר 

לתפקידו וסיימנו ספר תורה, הוכנס ספר תורה 
נוסף לחטמ“ר יהודה לכבוד בר המצווה של 
ארבעה נערים מארצות הברית ולזכר סא“ל 

עמנואל מורנו ז“ל, בוגר בני דוד. שתיים 
מהמשפחות שתרמו את הספר נמנות על חוג 
ידידי בני דוד באנגלווד. מפקד חטיבת יהודה 

)חברון( שקיבל את הספר לידיו הוא אל“מ אבי 
בלוט, גם הוא בוגר מחזור ה‘ של בני דוד. �

הנכם מוזמנים
לרכוש ספר

ולהתחבר
לרוח

"בני־דוד"

ניתן לרכוש
בחנויות

המובחרות 
ובדוא"ל

sale@bneidavid.org

שיעורים בנושא חברה, מדינה ודמוקרטיה

שניתנו בבית המדרש “בני דוד“ בֵעִלי

ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה

ָנה
מּו

 ֱא
ָדיו

י ָי
ִה

ַוְי

הרב אלי סדן

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ׂשְ
כיוונים בתפילת שמונה עשרה

חיים וידל

ויהי ידיו 
אמונה

שיעורים בנושא 
חברה, מדינה 

ודמוקרטיה
הרב אלי סדן

___________

שפתי תפתח
על תפילת

שמונה עשרה
הרב חיים וידל

___________

הגדה
של פסח

כמה מעלות 
טובות למקום 

עלינו
הרב אלי סדן

___________

שיחות
לקראת גיוס

הרב אלי סדן
___________

דולה 
ומשקה

בירור סוגיות
בטוען ונטען

דולה ומשקההרב אלי סדן

הרב אלי סדן

עפ”י שיעוריו של

הגרז”נ גולדברג שליט”א

דולה
ומשקה

חלק א'
בירור
סוגיות
בטוען
ונטען

א

הרב
אלי סדן

חלק א’

בירור סוגיות בטוען ונטען

לפי סדר השו”ע - סימן עה
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יוצאים לשבת כיתות בכל רחבי הארץ
שבת פרשת ‘ויצא‘ יצאו שש הכיתות של מחזור כו‘ לשבת גיבוש כיתתית.ב

בנגב  ישוב שמוקם  חירן,  כמו  במקומות  ברחבי הארץ  התפזרו  הכיתות 
ע“י בוגרי בני דוד , קריית שמונה, מצפה רמון ורעננה, ופגשו בכל מקום אנשי 
חיל  בבסיס  סיור  קיימה  הכיתות  אחת  המעשה.  בעולם  שפועלים  אמונה 
האוויר בפלמ“חים, ושמעה מפי בוגר המכינה המשרת במקום על מערך כלי 

הטיס הבלתי מאוישים. �

טרת התכנית לא השתנתה מ
– הכוונת צעירים מוכשרים 
במגזר  להשתלב  ואידאליסטים 
הציבורי במדינת ישראל ולקבל 
הצטרפו  השנה  אחריות. 
חדשים,  תלמידים   22 לתכנית 
המדרש  לבית  המצטרפים 
באקדמיה  לימודים  המשלב 
לבוגרי  המדרש  בבית  ולימודים 
הרב  מלווים  התכנית  את  צבא. 
ולס,  אברהם שילר והרב אופיר 
ד“ר  מלווה  האקדמי  הצד  ואת 

שמעון וייס.
בבית  לימוד  כוללת  התכנית 
בליבון  גם  העוסק  המדרש 
תורה  שבין  ביחס  סוגיות 
לימודים  המדינה,  למערכות 
אקדמיים מגוונים ולימודי חוץ-
רכישת  שמטרתם  אקדמיים 

‘ארגז כלים‘ אישי וניהולי.

מתכונת חדשה לתכנית
‘חי רועי‘ לבוגרי צבא

החוץ- הלימודים  במסגרת 
לאחרונה  התקיימו  אקדמיים 
כדי  לימודיים  סיורים  שלושה 
המדינה  מערכות  את  להכיר 
סיור  ישראל,  בבנק  ביקור   –
וסיור  שומרון  אזורית  במועצה 
הקרן  פעילות  עם  היכרות 

הקיימת לישראל )קק“ל(.
בכירי  עם  נפגשו  הסטודנטים 
אודות  על  והתעניינו  הארגונים 
האתגר שבשילוב ערכים אמוניים 

במערכות המדינה הקיימות.
שלאחר  השבועיים  במשך 
שנת  פתיחת  ולפני  תשרי  חגי 
עסקו  האקדמית,  הלימודים 
‘ארגז  בהעשרת  הסטודנטים 
במיומנויות  האישי  הכלים‘ 
לימודיות וניהוליות. אנו מאחלים 
לימודים פורייה  לתלמידינו שנת 

ומוצלחת. �

מחזקים את הקשר עם הבוגרים
מספר ב מבצעים  אנו  הבוגרים  עם  הקשר  לחיזוק  המאמץ  מסגרת 

חמישי  בימי  לאחרונה  שהחלו  לימוד  בערבי  שותפים  אנו  פעולות. 
בערב באוניברסיטת בר אילן. פרטים תוכלו למצוא בפייסבוק שלנו ובאתר 

האינטרנט.
 40 התארחו  וישלח  פרשת  בשבת   – בוגרים  שבתות  בארגון  ממשיכים 
משפחות בוגרי מחזור יג‘ בשבת מיוחדת של מפגש , חוויות מהעבר ותוכניות 
לעתיד. בערב שבת נערך סבב היכרות וחשיבה עד לאחר חצות ובשבת לאחר 
סעודת השבת המשיך הסבב עד צאת השבת. השבת הייתה מרוממת ומגבשת 
והחבר‘ה הודו על האירוח ועל החשיבה על הפרטים הקטנים בארגון השבת. 

אנו מתכננים עוד 4 שבתות בוגרים במהלך השנה. �
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