
The Military Yeshiva Academy of Israel

מכינה ישיבתית לצה“ל
בני דוד עליישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

לבני דוד עלי
Bnei DaviD eLi
years of

חצי יובל

info@bneidavid.org  •  www.bneidavid.orgתשמ“ח-תשע“ג רח' הארז 4 ֵעִלי, ד"נ אפרים 4482800  •  טל' 02-9407888  •  פקס' 02-9943256  •  

הישיבה הגבוהה של ‘בני דוד‘ הוקמה בשנת התשס“ו במטרה לגדל בני תורה בעלי שיעור קומה רוחני, 
אשר יצמחו לתרום את חלקם בבניין האומה בארצה כתלמידי חכמים או כאנשי מעשה.

בישיבה לומדים כיום 150 בחורים ואברכים השוקדים באוהלה של תורה ועמלים בלימוד התורה בעיון 
‘בני דוד‘ - רוח של  ובבקיאות לאורה של התורה הגואלת, מיסודו של מרן הראי“ה קוק זצ“ל וברוח 
שליחות ולקיחת אחריות במדינת ישראל - בעולם התורה, בעולם החינוך, בשירות הביטחון ובשירות 

הציבורי.

בית המדרש של הישיבה הגבוהה צר מלהכיל את התלמידים הרבים הלומדים בו ולאחרונה חיברנו לבית 
המדרש כיתת לימוד שהייתה צמודה אליו. אנו חייבים להרחיב את בית המדרש ולדאוג לכיתות לימוד 

נוספות כדי שנוכל לקלוט את מחזור ט‘ באלול תשע“ד.

בימים אלה התחלנו בפרויקט הרחבת הישיבה הגבוהה במסגרתו נכפיל את שטח בית המדרש ונבנה 
כיתות לשיעורים וחדרי ר“מים.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים ולסייע לנו להגדיל תורה ולהאדיר.

אנו פונים אליכם, בוגרים והורים, לסייע לנו ולרכוש אבן בוחן במבנה ע“י תרומה חודשית צנועה של 
.)12x ₪100( ₪100 למשך שנה

כל התורם חמש אבנים ומעלה יזכה לאפשרות הנצחה בעמודת ספרים בבית המדרש וקביעת שלט על 
העמודה.

נא חתמו על הוראת קבע חודשית או תרמו באמצעות כרטיס אשראי וביחד נוכל לבנות את הישיבה 
הגבוהה.

לפרטים נוספים ולאפשרויות נוספות לתרומה ניתן לפנות לאילון, 054-8002305.

תודה מראש על השותפות והתמיכה – ביחד נעשה ונצליח!      

בכבוד רב,      

הרב יהודה סדן הרב אלי סדן          
ראש הישיבה הגבוהה ראש מוסדות בני דוד         

“והתחלת בניינה אפילו מאבן אחת, ככתוב “הנני יסד בציון אבן, 
‘אבן בוחן‘ כי רוצה ה‘ להעמידנו בכור המבחן, בבניין ציון אפילו 
מאבן אחת וזו תהיה פינת יקרת מוסד... עבודתנו מצות הרחבה: 

“הרחיבי מקום אהלך“ מצוות מרחביה “הרחיבי אל תחשוכי“...
קול התור – ר‘ הלל משקלוב בשם הגר"א

היו שותפים בבניין הישיבה הגבוהה בבני דוד
‘אבן בוחן‘
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לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל — ברצוני להיות שותף לרכוש ‘אבן בוחן‘ בבניין הישיבה הגבוהה. רצ“ב תרומה בסך: )סמן א(

שם משפחה ופרטי

 עיר  'מס    'רח

נייד  טלפון   מיקוד

דוא"ל

חתימה  תאריך

× על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

/ ₪100 לחודש x 12 תש' - סה“כ 1,200 ₪
/ תרומה חד-פעמית בסך: _____________ ₪

/ אחר_________₪ לחודש x 12 תש' - סה“כ ___________ ₪/ ₪500 לחודש x 12 תש' - סה“כ 6,000 ₪

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

בתוקף עד ____/____       ת"ז  /////////
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היו שותפים בבניין הישיבה הגבוהה בבני דוד - ‘אבן בוחן‘
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