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בני דוד עלי

ִמוסדות 'בני דוד‘ מאחלים לכל תלמידינו, בוגרינו, ידידינו ולכל בית ישראל חג חירות כשר ושמח!

נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, 
הגיע בנר ראשון של חנוכה לביקור 
הנשיא  דוד‘.  ‘בני  במוסדות  מיוחד 
המכינה  תלמידי  ידי  על  התקבל 
בשירים ובריקודים, והמשיך לשיח 
הוא  התלמידים.  עם  אקטואלי 
הרבנים  עם  הזיכרון  בחדר  נפגש 
הרב  מפי  ושמע  הצוות,  ועם 
לוינשטיין  יגאל  והרב  סדן  אלי 
ועל  דוד‘  ‘בני  מוסדות  על  הסבר 
שנפלו  הבוגרים  של  דמויותיהם 

במערכות ישראל. 

בחודש אדר הגיע לביקור במוסדות 
‘בני דוד‘ ראש הממשלה, מר בנימין 
התלמידים  עם  המפגש  נתניהו. 
נערך באולם הישיבה לבוגרי צבא, 
בתלמידים  וגדוש  מלא  שהיה 
ובאורחים שבאו לשמוע את ראש 

הממשלה.
בפתח דבריו הזכיר ראש הממשלה 
ב‘בני  הראשון  ביקורו  זה  שאין 
צומח  העץ  איך  רואה  והוא  דוד‘, 
נפלאים.  פירות  ומצמיח  ומתפתח 
‘בני דוד‘, אמר, הוא מוסד המצמיח 
על  המעידים  גיבורים  של  שרשרת 
טיב הנערים הבאים בשערי המקום 
ראש  נפגש  ביקורו  בתחילת  הזה. 
מרים  ועם  הרבנים  עם  הממשלה 
נערכה  הפגישה  פרץ.  ושלומית 
באולם ‘אלירז‘, שהוקם לזכר רס“ן 

ראש ממשלת ישראל:

"העץ שצמח
הצמיח פירות נפלאים"

נשיא מדינת ישראל:

"בית היוצר להכשרת 
דור של מנהיגים"

לבית  הנשיא  המשיך  מכן  לאחר 
מאות  לו  חיכו  שבו  המדרש, 
ִעמם  התקיימה  ושם  תלמידים, 
בפתח  ופתוחה.  לב  גלוית  שיחה 
דבריו פנה הנשיא ואמר: “אני נמצא 
ב‘בני  המכינות‘,  ב‘אם  היום,  כאן 
בהערכה  ומתבונן  שבעלי,  דוד‘ 
שצמח  האדיר  החינוכי  במפעל 
בית  התבסס  הזמן  במרוצת  כאן. 
להכשרת  יוצר  כבית  הזה  המדרש 
עכשיו  עמדתי  מנהיגים.  של  דור 
מחריש ומשתאה מול לוח הזיכרון 
במערכות  שנפלו  המכינה,  לבוגרי 
ישראל. ‘ְׁשמֹות ַהִּגּבִֹרים, ֲאֶׁשר ְלָדִוד‘ 
נישא  ששמם  וגיבורים  בוגרים   –
חייהם  את  איבדו  חלקם  כול.  בפי 
‘צוק  מבצע  במהלך  האחרון  בקיץ 

איתן‘...“.
הגישה  על  ודיבר  המשיך  הנשיא 
יהודית  במדינה  הממלכתית 
קבלת  המבטאת  ודמוקרטית 
אחריות מתוך ראיית טובת מדינת 
כקודמת  בישראל  והחברה  ישראל 
מסוים  מחנה  או  הפרט  לטובת 
שאלות  על  השיב  הנשיא  וצרכיו. 
הבטיח  דבריו  ובסיום  התלמידים, 

לחזור ולבקר בעתיד. �

אלירז פרץ ז“ל. הרב אלי סדן שוחח 
נושאים  על  הממשלה  ראש  עם 
והעניק  המדינה  בניהול  מאתגרים 
אמונה‘.  ידיו  ‘ויהי  ספרו  את  לו 
שלומית  הגישה  הפגישה  במהלך 
מקורי  מכתב  הממשלה  לראש 
נתניהו  בנימין  למר  אלירז  שכתב 
ובו  הבחירות,  ערב  תשנ“ו,  בשנת 
כל  מול  אותו  ומעודד  מחזק  הוא 
לערער  והמנסים  אותו  המכפישים 
את דרכו. שלומית אמרה שהדברים 
הם מדברי הנצח של עמנו הנאבק 
הממשלה  ראש  ומקומו.  קיומו  על 
והוסיף  מהמכתב  מאוד  התרגש 
של  שאבדתו  ידע  שתמיד  ואמר 
אולם  גדולה,  אבדה  היא  אלירז 
לאחר קריאת המכתב הוא מבין עד 

כמה. �
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בתחילת ביקורו )ראה מאמר 
בעמור 1( נפגש ראש הממשלה 
עם הרבנים ועם מרים 
ושלומית פרץ. הפגישה נערכה 
באולם ‘אלירז‘, שהוקם לזכר 
רס“ן אלירז פרץ ז“ל.

הקמתה  מיום  שכן  המכינה  של  המדרש  בית 
השנים.  במהלך  שהורחב  תעשייה  במבנה 
תלמידים  במספר  הגידול  עקב  השנה  בתחילת 
המדרש,  בבית  וללמוד  להמשיך  היה אפשר  לא 

ובית המדרש הועבר לאולם חדר אוכל.
בימים אלו אנו נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים 
במבנה  הקדם־צבאית;  למכינה  קבע  מבנה  של 
המבנה  כיתות.  וחדרי  מדרש  בית  בעז“ה  ייבנו 
אלי  הרב   – המוסד  ראשי  עם  בתיאום  מתוכנן 
רבני  עם  ובתיאום   – לוינשטיין  יגאל  והרב  סדן 
המכינה. את התכנון האדריכלי מובילים ‘משרד 
פלטין אדריכלות‘ ואדריכל הבית, מר ארווין סדן 
– אביו של הרב אלי, כיום בן 91, שיזכה לחיים 
האדריכלות  לימודי  את  שהחל  וארוכים,  טובים 
בטכניון.  אותם  וסיים  ברלין  באוניברסיטת  שלו 
ארווין היה מעורב בכל תכנון מבני הקבע בעלי 
ומכוונו.  מלווה את התכנון  הוא  זה  במבנה  וגם 
בימים אלו הועבר התכנון ליועצים, ואנו מקווים 
ירושלים – ולצאת  יום  להשלים את התכנון עד 
למכרז. לצורך פינוי הקרוואנים במתחם הבנייה, 
המבנה  את  התאמנו  לימוד,  כיתות  ששימשו 
הישן של המכינה לכיתות לימוד, ולאחר הפסח 
שנוכל  כדי  יפונו  והמבנים  הכיתות  יועברו 
התחלנו  אלו  בימים  עפר.  בעבודות  להתחיל 
אותו  מציגים  ואנו  למיזם  המשאבים  גיוס  את 
לעזרתכם  זקוקים  אנו  ובעולם.  בארץ  לידידינו 
ולתמיכתם כדי לעמוד באתגר בניית בניין הקבע 

לתלמידינו. �

הדר
כבוד
הודך

ז“ל  גולדין  הדר  סגן  של  מחזורו  בני  ביזמת 
את  להנציח  פאליק  משפחת  בני  החליטו 
של  המדרש  לבית  תורה  ספר  ולהכניס  זכרו 
הזיכרון  בחדר  החלה  הספר  כתיבת  המכינה. 
אותיות  הדר.  של  תמונתו  ליד  המכינה  של 
)אביו  גולדין  שמחה  כתבו  בספר  ראשונות 
של הדר ז“ל(, הרב סדן, הרב פנחס עציון, בני 
מקווים  אנו  נוספים.  ורבים  פאליק  משפחת 
שנזכה בקרוב להכניס את הספר להיכל. נוסף 
על כך החליטו בני מחזורו של הדר ז“ל, שהיה 
יום  מאורס ותכנן להתחתן כחודשיים לאחר 
נפילתו, להנציחו בדרך מיוחדת – בני המחזור 
עיצבו חופה כדוגמת ההזמנה של הדר וסיכמו 
שכל בן מחזור שיתחתן, חופתו של הדר תהיה 

בחודש  הייתה  ראשונה  חתונה  חופתו.  תחת 
מזל  הדר.   – הכלה  שם  הפלא  ולמרבה  אדר, 

טוב! �

מתכננים ובונים
בית מדרש למכינה 
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בעוז ובענווה
ברכות לשלושת תלמידינו שזכו בצל“שים על פעילותם וגבורתם בלחימה 
פונד,  סגן איתן  זכה  בעיטור המופת  בקיץ האחרון.  איתן‘  ‘צוק  במבצע 
שנכנס לתוך המנהרה במרדף אחר חוטפיו של חברו, סגן הדר גולדין ז“ל. 
סגן פונד קיבל את עיטור המופת מידי הרמטכ“ל, ובמילותיו בטקס ביטא 
את הרוח המיוחדת של ‘העוז והענווה‘, רוח השומרת על צניעות וענווה 
גם לאחר קבלת אותות וציונים לשבח. רס“ן אפרים תהילה קיבל צל“ש 
מפקד האוגדה על שנטל פיקוד והרג מחבל שפגע בכוח צה“ל. סרן אברהם 
פאיראיזן קיבל צל“ש מפקד חטיבה על שבמהלך הלחימה נפצע, ולמרות 

זאת הסתער על המחבלים ופגע בהם. �

מתחברים
לעם ישראל
הישראלית  החברה  עם  ההיכרות  במסגרת 
עם  היכרות  לפגישות  המכינה  תלמידי  יוצאים 
קהילות בכל רחבי הארץ. במהלך חודשי החורף 
ברק,  בני  בעיר  לשבת  התלמידים  התארחו 
רבניה,  החרדית,  החברה  את  פגשו  ובמהלכה 
וחזונה.  שלה  המיוחד  החיים  אורח  מנהגיה, 
וניתנו  במכינה  דיונים  נערכו  השבת  בעקבות 

שיעורים בנושאים שעלו על הפרק. �

במילים אלה פתח שחי פאליק את דבריו בטקס חנוכת 
הישיבה הגבוהה. משפחת פאליק החליטה לסייע ל‘בני 
המבנה  את  ולקרוא  הגבוהה  הישיבה  בניין  בגמר  דוד‘ 
ב‘בניין  ז“ל.  פאליק  )פימה(  חיים  אבי המשפחה,  ע“ש 
חיים‘ שוכנים בית המדרש של הישיבה הגבוהה, חדרי 
כיתות וספריית עיון. בטקס חנוכת המבנה השתתפו בני 
עודד  הרב  ותלמידים.  רבנים  ידידים,  פאליק,  משפחת 
וולנסקי, שהגיע במיוחד מירושלים, בירך את הנוכחים 
ודיבר על החשיבות בחיזוק בניין החיים – בניין התורה. 

שהם  הרבה  החשיבות  על  דיברו  פאליק  משפחת  בני 
בה,  ומתגדלים  תורה  הלומדים  בתלמידים  רואים 
ויוצאים מתוך בית המדרש לעסוק במשימות לאומיות 
בחינוך, בביטחון ובענייני המגזר הציבורי. שחי פאליק 
בעזה  בלחימה  שנפצע  מ"פ  כשפגש  מאוד  התרגש 
וכיום לומד בישיבה לבוגרי צבא. שחי פגש אותו בעבר 
ומאז  מאישיותו,  והתרשם  הצנחנים  ביחידת  בביקור 
לגלות  הופתע  שחי  מחבריו,  לרבים  המפגש  על  סיפר 

שגם הוא לומד כיום ב'בני־דוד' �

חנוכת הישיבה הגבוהה
"השקעה המניבה תוצאות עוד לפני גמר ההשקעה"
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חתן התנ“ך 
העולמי 

למבוגרים 
– תלמיד 
הישיבה 

לבוגרי צבא
בחג החנוכה התקיים 

חידון התנ“ך למבוגרים. 
במקום הראשון זכה 

חננאל מלכה, והוכתר 
כחתן התנ“ך העולמי 

למבוגרים לשנת תשע“ה. 
חננאל הוא תלמיד מן 

המניין בתוכנית ‘חי רועי‘ 
ולומד בישיבה לבוגרי 

צבא. חבריו חגגו לו 
את הזכייה עם הרבנים 

ושיבחו אותו על ידיעותיו 
רחבות ההיקף. �



יגאל,  הרב  הסתובבו  האחרונים  בחודשים 
במגוון  פולק  ותהלה  ניסים  גאולה  הרבנית 
אולפנות ברחבי הארץ על מנת לחשוף את בנות 

השמינית למדרשה החדשה ברוח ‘בני דוד‘.
בשבת פרשת ‘וארא‘ נערכה בעלי שבת מרוממת 
בשבת  הארץ.  רחבי  מכל  שהגיעו  בנות  ל־200 
באמצעות  המקום  רוח  עם  הבנות  נפגשו  זו 
שיחות מרבני המכינה ונשותיהם, ונהנו מאווירה 
החודש  במהלך  וריקודים.  שירה  של  מיוחדת 
ובסופם  רבים,  ראיונות  נערכו  השבת  שלאחר 
התגבשה קבוצה של כ־50 בנות שילמדו בעז“ה 
בשנת הלימודים הקרובה במדרשה. הבנות ילמדו 
במדרשה תורת חיים וייפגשו עם נושאים שונים 

מדרשת הלל יוצאת לדרך - מדרשה חדשה 
לבנות בוגרות שמינית לפני שירות לאומי

נסע  הארץ  וברחבי  בעלי  הרבים  השיעורים  בין 
חיילי  אצל  לביקור  הירדן,  לבקעת  סדן  הרב 
רגע  בגדוד שמשון,  הישיבה הגבוהה המשרתים 
להיות  אותם  המכשיר  המלחמה  שבוע  לפני 
ובצה“ל. הרב  כפיר  מן המניין בחטיבת  לוחמים 
בצבא,  חוויותיהם  על  מהתלמידים  שמע  סדן 
במתחדש  אותם  ועדכן  תורה  דברי  אתם  דיבר 

במוסדות ‘בני דוד‘. �

שליחות  חיי  לתודעת  אותן  שיכינו  ומגוונים 
לקראת השירות הלאומי והחיים בכלל. לפרטים: 

תהלה – 050-5953090. �

ידידי  בין  ה־16  ההגרלה  נערכה  אדר  בחודש 
דב  דוד‘,  ‘בני  של  רו“ח  בהשתתפות  דוד‘  ‘בני 
קלמנוביץ‘, ועו“ד ד“ר הראל ארנון, בוגר מחזור 
ג. ההגרלה נערכת בכל שנה וחצי, ובהגרלה ה־16 
הוגרלו  הפעם  כרטיסים.  מ־1,600  יותר  נקנו 
רכישת  ושוברי  מתקדמים  טאבלט  מכשירי 
ספרים במאות שקלים מחנות הספרים ‘קוראים 
לידידינו  מודים  אנו  דוד‘.  ב‘בני  ששוכנת  נבון‘ 
הרבים המסייעים בידינו באחזקה השוטפת של 

המוסדות. �

בכל  המשרתים  בוגרים  כ־600  דוד‘  � ל‘בני 
עת בצה“ל. הבוגרים פזורים בכל חלקי הארץ, 
גבול  על  בצפון,  הנקרה  וראש  ממצפה שלגים 
על  שבדרום,  וניצנה  אילת  ועד  וסוריה,  לבנון 
יואל משתדל להגיע ולבקר  גבול מצרים. הרב 
באימונים,   – השירות  במהלך  הבוגרים  את 
התעסוקה  במהלך  וגם  בקורסים  במסעות, 
מיזם  החל  מספר  חודשים  לפני  המבצעית. 
מכות.  במסכת  בגמרא  שבועי  דף  לימוד 
בזמנם  עצמאית  למידה  לומדים  החיילים 

החופשי ובמהלך שבתות וביקורים במכינה. 

לשבתות  מגיעים  הבוגרים  השנה  � במהלך 
)‘...שלש  שבתות  בשלוש  במיוחד  במכינה, 
כיפור,  ביום  זכורך‘(:  כל  יראה  בשנה  פעמים 
זכור  בשבת  השבועות.  ובחג  זכור  בשבת 
מהם  רבים  איש,   750 דוד‘  ב‘בני  התארחו 
ועקב מחסור במיטות  חיילים שהגיעו לשבת, 
‘הבית  הטיולים.  מזרני  נפתח מחסן  ובמזרנים 
עומד   – לחיילים  אירוח  חדר   – החיילים‘  של 

לרשות המבקרים מצויד ומאובזר. 
שבמהלכו  מרץ,  גיוס  מסתיים  אלו  � בימים 
התגייסו 40 בוגרים ממחזור כה‘-כו‘ ומהישיבה 
כשבועיים  הוקדשו  הגיוס  לפני  הגבוהה. 
ללימודים מיוחדים לקראת הצבא, ובכללם ימי 

עיון לכלל המכינות עם מגוון רבנים והדגמות 
מעשיות שביצעו נציגי הרבנות הצבאית. 

הצלחה  נאחל  הבעל“ט  הפסח  � לקראת 
מושבותיהם,  מקומות  בכל  החיילים  לכל  רבה 
מהמחזורים  פו“מ  את  ולמסיימים  ליוצאים 
הותיקים, לחבורת המ“פ הלומדים בימים אלו 
בבוגרי צבא, למ“פ החדשים ממחזורים כ‘-כא‘, 
לשני הטייסים ולארבעת החובלים ממחזור כ"ג 
מסיימי  לכל  לאחרונה,  הכשרתם  את  שסיימו 
הקורסים הפיקודיים במחזורים כד'-כה', לכל 
 – חביבים  ואחרונים  השונות  בגזרות  חיילנו 
הטירונות  את  שמתחילים  הצעירים  לחיילים 

בימים אלו.

מהדקים את הקשר עם החיילים

ידידים זוכים בפרסים

מדברים מהשטח
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/ אנחנו נשמח לסייע בבניין הקבע של המכינה 

/ תרומה חודשית בסך: ___________  ₪  ×_____תשלומים

₪ / תרומה חד פעמית בסך: _________ 

/ אשמח לשמוע פרטים על אפשרויות התרומה וההקדשה
________________________________ במבנה   

ידידנו.  לחוג  ולצרף אנשים  ובחו“ל  אנו מעוניינים לפתח קשרים בארץ 
אם יש בין חבריכם או בני משפחותכם מי שיכולי לסייע, אנא סמנו כאן.

/ לא
liors@bneidavid.org כן, נא צרו איתנו קשר לקידום הנושא: ליאור /

/ אנחנו נשמח לתמוך במוסדות ‘בני־דוד‘ 

/ להלן תרומתנו החודשית בסך:
/ ₪50 )השתתפות בעלות חודשית של אימוץ חייל(

/ ₪70 )מזכה בכרטיס הגרלה של ידידי בני דוד(
₪300 / ₪200 / ₪100 /

/ ₪400 / ₪500 / אחר:__________₪

/ להלן תרומה חד פעמית בסך: __________₪

/ 1. כרטיס אשראי:    / ויזה    /  ישראכרט    /  דינרס
מס' //// //// //// ////  

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

2 אמצעים להעברת התרומה לבחירתכם 

/ 2. המחאות )מצ“ב(
על סך_______ ₪ × ____  _______________ תאריך 

חתימה _______________

היו שותפים ותרמו לבניין המכינה!

היו שותפים וסייעו למכינה!

 __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________@___________________  ________ - ________________

מיקוד  עיר    ת“ד   מספר הבית   רחוב      

דוא"ל טלפון / נייד     

משפחה שם    

מה הקשר?!
בימים אלו אנו עובדים על פיתוח רשת

נטוורקינג NetWorking לשמירת הקשר עם בוגרינו.

אם חלו שינויים בפרטיך האישיים, אנא עדכן פרטיך בדוא"ל

elai@bneidavid.org או צור קשר עם משרדי ‘בני דוד‘ 02-9407888

בוגרי ‘בני דוד‘ וחבריהם מוזמנים
לערב לימוד לפסח
יום חמישי ו‘ בניסן )26.3( גבעת שמואל
ביהכ“נ “נאווה תהילה“, רחוב הרימון 3, פינת רחוב הגפן 

שריינו את התאריך: יום א‘ ל‘ ניסן )19.4( בנושא זוגיות
השיעורים יתקיימו בֵעִלי ויועברו ע“י רבני בני-דוד  |  פרטים נוספים בהמשך

אחת לחודש, ניפגש כולנו - בוגרי ‘בני דוד‘ 
לסדרת שיעורים בנושאים מהותיים:

חינוך ילדים, זוגיות ועוד...

ימי מהּות חוזרים! תורה בשביל 
הנשמה...

מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

בני דוד עלי עזרת נשים פתוחה  |  הרשמה מראש חובה:
www.bneidavid.org “היכנסו לאתר “בני דוד

כיבוד קל יוגש במהלך הערב | במקום יימכרו ספרים ודיסקים של ‘בני דוד’
bogrimbd@gmail.com - בואו בשמחה! בני דוד / תחום בוגרים

התכנסות + כיבוד   18:00-18:30

“שאור לא יימצא בבתיכם“  18:30-19:30
הרב אליעזר קשתיאל, ראש הישיבה לבוגרי צבא, ֵעִלי   

הפסקה   

שיעורי בחירה:  19:40-20:40
“והגדת לבנך“ - הכנת הילדים לקראת ליל הסדר   

הרב עמוס נתנאל, יועץ ומרצה בענייני חינוך   

“איך מתהווה משפחה?“  
הרב אוהד תירוש,  

ראש הישיבה לבוגרי צבא, ֵעִלי   

“אחד אלוקינו  20:50-22:15
שבשמיים ובארץ“  

עיון בחלקה השני  
של ההגדה  

הרב אלי סדן,   
ראש מוסדות “בני דוד“, ֵעִלי  

תפילת ערבית   

בס”ד

השנה
בונים קומה

נוספת!
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שטח באזור ועוד. 
שרטט  ובעיקר  משמעותי  יום  היה  העיון  יום 

תמונה רחבה בהבנת מורכבות הסוגיה.
סביב  מעניין  דיון  התפתח  העיון  יום  בסוף 
להירתם  יכולים  התכנית  תלמידי  כיצד  השאלה 
כחלק  כן,  כמו  הבעיה.  עם  בהתמודדות  לעזרה 
מההכשרה המקצועית לתלמידי התכנית, קיימנו 
‘היערכות  בנושא  מספר  שבועות  לפני  סדנה 

לראיון עבודה‘. 
בנושא  נוספת  סדנה  צפויה  השנה  בהמשך 

מקצועי אחר.
החלה ההרשמה לתכנית לשנת תשע“ו. והשנה 
– תכנית מיוחדת למצטיינים! לפרטים נוספים: 

הרב אופיר וולס – 050-5719779 �

במהלך הלחימה בקיץ בעזה נפצעו כמה מבוגרינו. 
וחיזקו  הפצועים  את  ביקרו  והחברים  הרבנים 
אותם במהלך שהותם בבתי החולים, ושמרו על 
פצעים  הפצועים  אחד  ההחלמה.  בתהליך  קשר 
שנפצע  מלכיאלי,  אליוסף  היה  בלחימה  קשים 
הרכב  לתוך  וחזר  ידו  על  שנזרק  מרימון  קשה 
הגן  אליוסף  בתקרה שקרסה.  כשפגע  המשוריין 
על חבריו באמצעות תיק שכיסה בו את הרימון, 
ובכך מנע אסון. אליוסף נפצע בידו וברגלו ועבר 
החולים  מבית  יציאתו  עם  שיקום.  ניתוחי  כמה 
בני  חבריו,  בה  שהשתתפו  הודיה  מסיבת  ערך 
משפחתו, הרב סדן, הרב יואל ובני מחזורו. �

‘חי רועי‘ מתמודדים עם סוגיית המסתננים
'חי רועי'   במהלך ימי החנוכה השתתפו תלמידי 
‘התמודדות  בנושא  אביב  תל  בדרום  עיון  ביום 
נפגשו  היום  במהלך  המסתננים‘.  סוגיית  עם 

בנושא,  העוסקים  גורמים  כמה  עם  התלמידים 
ובהם רשויות האכיפה, הרשות למדיניות הגירה 
סיור  מסודן,  מסתנן  השכונה,  נציגי  בישראל, 

פצועי המלחמה – מודים על הנס 

הפעם  זו  לעירך...‘:  הפקד  � ‘שומרים 
של  משתחררים  מפגש  שקיימנו  הראשונה 
בוגרי ‘בני דוד‘ לכל משתחררי השנה האחרונה. 
 30 בו  ונכחו  אביב  ברמת  התקיים  הכנס 
הרב  של  שיחה  הייתה  הערב  במהלך  בוגרים. 
לכל  מתנה  וחלוקת  מפנקת  ערב  ארוחת  יגאל, 
של  מרומם  ממפגש  נהנו  הבוגרים  משתחרר. 
דיבוק חברים. מפגש נוסף יתקיים בקיץ הקרוב 

למשתחררים הנוספים.
אנו  טובה  בשעה  באקדמיה:  דוד‘  � ‘בני 
שבלימודיהם  לבוגרינו  לימוד  קבוצת  פותחים 
קבוצה  נפתחת  הראשון  בשלב  האקדמיים. 

פעם  יתקיים  הלימוד  אריאל.  באוניברסיטת 
הרב  בהובלת  פסח  אחרי  מיד  ויחל  בשבוע 
להצטרף  המעוניינים  בוגרים  עציון.  פנחס 
לימוד  קבוצת  לפתוח  או  הלימוד  לקבוצת 
קשר  ליצור  מתבקשים  אחרת  באוניברסיטה 
.elai@bneidavid.org בדוא“ל  עילי  עם 
מבני  משפחות  כ־40   – יד‘  מחזור  � שבת 
דוד.  בבני  מושקעת  משבת  נהנו  יד‘  מחזור 
יחדיו עד השעות  ישבו הבוגרים  במהלך השבת 
המאוחרות של הלילה וסיפרו על המקום בחיים 
שהם נמצאים בו, על לבטים ועל שאלות. במוצאי 
מרוממת  כשבת  השבת  את  כולם  סיכמו  שבת 

ומחזקת המשאירה טעם של עוד. 
משמירת  כחלק  למצוות‘:   13 )דוד(  � ‘בן 
הקשר עם בוגרינו אנו נערכים לקיום אירוע בר 
החוגגים  הבוגרים  ילדי  לכל  דוד‘  ב‘בני  מצווה 
הפעם  זוהי  תשע“ד-תשע“ה.  בשנת  מצווה  בר 
רואים  ואנו  זה,  מסוג  אירוע  שנקיים  הראשונה 
בו חשיבות רבה במסגרת תחום הבוגרים שלנו. 
האירוע יתקיים אי“ה ביום שני, ז‘ בסיוון )אסרו 
להם  שיש  הבוגרים  כל   .)25.5 שבועות,  חג 
זה מתבקשים לשריין את התאריך!  בגיל  ילדים 
נוספים  פרטים  והצעות,  רעיונות  נשמח לשמוע 

בהמשך... �

פעם ‘בני דוד‘, תמיד ‘בני דוד‘...
ב“ה תחום הבוגרים ב‘בני דוד‘ הולך ומתקדם התקדמות ניכרת.
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