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מוסדות ׳בני דוד׳ מאחלים לכל בית ישראל חג חנוכה שמח ,חג של גבורה ,שמחה ואור

מתחברים ומחזקים את ירושלים

ע

ם ישראל ומדינת ישראל
עוברים תקופה מאתגרת
של טרור המנסה לערער
את ביטחון אזרחי המדינה.
כיוון שמחובתנו לשמור על
שגרת החיים ולחזק את העם
ואת כוחות הביטחון ,יצאו
תלמידי המכינה ל'רחובה של
עיר' ועלו לירושלים בהמוניהם
עם תלמידי מכינת 'עֹצם' .יחד
עם ראש העיר ,מר ניר ברקת,
חבר הכנסת יריב לוין והרב אלי
סדן הם צעדו ורקדו בכיכר ציון,
ברחוב יפו ובדרך לכותל המערבי.
תושבים רבים לאורך הדרך לקחו
דגל והצטרפו בשירה וריקודים
לתוספת השמחה במרכז
ירושלים .

חדש  -הופיע ספר שמות

מסדרת ‘סימן לבנים‘ של הרב אליעזר קשתיאל
רעיונות מחודשים ומאירים על פרשת השבוע

ניתן להשיג באתר

korimnavon.co.il

חנות הספרים של
מוסדות בני-דוד ,עֵ לִ י
052-6198874
www.bneidavid.org
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שנת הלימודים במדרשה החלה .התלמידות
משתתפות בשיעורים ,בלימוד משותף
ובמפגשים מעניינים עם דמויות חינוכיות
מרתקות .המדרשה לבנות נקראת 'מדרשת
דניאלי' על שם דניאלי זוננפלד ז"ל ,ובעשרת
ימי תשובה התארחו במדרשה הוריה של
דניאלי ,מוטי ורחל זוננפלד .מוטי סיפר לבנות

על דניאלי ז"ל – על אישיותה ,על מידותיה,
על הערכים שהניעו אותה ועל פעילותה כבת
שירות לאומי; רחל חילקה לבנות ספר שכתבה
על דמותה של דניאלי.
בתחילת מרחשוון נערך טקס לפתיחת זמן חורף
במדרשה ,ונכחו בו נציגי המועצה האזורית ,נציגי
היישוב ,היזם שבנה את אתר הפנימיות ,הרבנים

מוסדות בני דודֵ ,ע ִלי
מזמינים אותך ,בוגרת שמינית

לברר מה חשוב לך בחיים!

הכנה לשירות לאומי במדרשה לבנות דניאלי

שילה  ‰ברכץ בית אל 02-9973875

הכנה לשירות לאומי
משמעותי תוך כדי ליווי אישי
שנה של לימוד תורת-חיים
בניין אמונה ומידות
לאור אתגרי התקופה
תאריכי ימים פתוחים
ז' כסלו
חמישי
יום פתוח
כ"א כסלו
חמישי
יום עיון נשים  -חנוכה
ה' טבת
חמישי
יום פתוח
רביעי-חמישי י"א-י"ב טבת
יום פתוח
רביעי-חמישי י"ח-י"ט טבת
יום פתוח
שבת ׳וארא׳
*שבת היכרות
ד' שבט
חמישי
יום פתוח
י'-יא' שבט
רביעי-חמישי
יום פתוח
ד' שבט
חמישי
יום פתוח
י'-יא' שבט
רביעי-חמישי
יום פתוח
י"ח שבט
חמישי
יום פתוח
רביעי-חמישי כ"ד-כ"ה שבט
יום פתוח
שבת ׳תצווה׳
*שבת היכרות

⋅
19.11
3.12
17.12
23-24.12
30-31.12
14.1
20-21.1
14.1
20-21.1
28.1
3-4.2

* השבת מיועדת לבנות שהתקבלו

⋅
⋅
⋅

שיעורים וחבורות לימוד מאת:
הרב אלי סדן ,הרב יגאל לוינשטיין ,הרב אליעזר קשתיאל,
הרב נתנאל אלישיב ,הרב רביד ניסים ,הרבנית עידית איצקוביץ,
הרבנית גאולה ניסים ,תהילה פולק ועוד..
ליווי והכנה לזוגיות ומשפחה
פעילות יצירתית וחוויתית עשירה
אפשרות לפסיכומטרי
לאחר פסח במסגרת המדרשה

מדרשה לבנות

דניאלי

תהילה פולק050-5953090 ,
כפר תפוח danieli@bneidavid.org

חפשי אותנו
בפייסבוק

בני דוד ֵע ִלי הכנה לשירות לאומי
בראשות הרב אליעזר קשתיאל

ע"ש דניאלי זוננפלד ע"ה
טל׳ 054-6713820
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וצוות המדרשה .הוקרנו סרטים על המדרשה ועל
דמותה המיוחדת של דניאלי ז"ל ,ובני משפחת
זוננפלד הסירו הלוט מעל השלט 'מדרשת
דניאלי' .התלמידות ממשיכות בלימודיהן
ומשלבות גם היכרות עם החברה הישראלית
וטיולים להכרת הארץ .הן יצאו לטיול חווייתי
ומלמד של יומיים בבקעה ובגלבוע; נפגשו עם
אנשי הבקעה ,נחשפו לעשייה ולהתיישבות
בחבל ארץ זה ולמחרת טיילו ונהנו בנחל יצפור-
העמק הנעלם .הן סיימו את הטיול בשביל
הרטוב שנפרץ לזכר סרן צביקה קפלן ז"ל ,בוגר
'בני דוד' שנפל במבצע 'צוק איתן' ,והתלמידות
למדו עליו .בימים אלו נפתחת ההרשמה לשנת
הלימודים הבאה; המועמדות יגיעו למדרשה
בימי היכרות מרוכזים .

בונים ,מפתחים ונערכים
לשנה הבאה  -מוסיפים
 72מיטות בפנימיות

בעלי החלה שנת הלמודים בראש חודש אלול
עם  600תלמידים ,ומתוכם כ 500-אמורים
להתגורר בפנימיות בעלי .ואולם בפנימיות אין
די מיטות ,והשנה נשכרו מספר דירות כדי לפתור
את המצוקה .בימים אלו אנו מתכננים להתחיל
לבנות את האגף הצפוני במבנה הפנימיות ,שיהיו
בו  12חדרים נוספים ,ובהם  72מיטות .הרצפה
כבר יצוקה ,כמו גם עמודי הקומה הראשונה,
והיעד הוא לסיים את הבנייה עד ראש חודש
אלול תשע"ו ,ולפתוח את שנת הלימודים
הבאה כשכל התלמידים ילונו יחד במעונות 'בני
דוד' .בימים אלו אנו מגייסים משאבים לבנייה
ומחפשים שותפים .

ה

לימודים במעלה אפרים נמשכים במלוא
המרץ .ביום שישי ,ג' במרחשוון ,ערב
פרשת נח ,יצאו התלמידים לסיור עם
חקלאי הבקעה – אנשים משכמם ומעלה,
ציונים ,נחושים ומצליחים .הסיור החל עם זיו
ליבה מפצאל ,שהשטחים שהוא מעבד נמצאים
מעבר לגדר ,ב'זור' – שפך נחל תרצה.
זוהי שמורת טבע נדירה ולא מטוילת ,שטחים
שהכניסה אליהם מצריכה תיאום עם כוחות
הביטחון .זיו דיבר על תעשיית התמרים
הישראלית ,על איכותה ועל מקורותיה .למרבה
הפלא מתברר שלמרות החרם האירופי רוב
התמר הישראלי נמכר למוסלמים באירופה!
מאיר ממן סיפר על ההיקף הגדול של שמירת

שלוחת הבקעה של 'בני דוד' – לומדים ומתחברים לבקעה
השמיטה בארץ – מאיר עצמו שמט
כ 60-דונמי כרם .התלמידים נהנו,
וטעמו מאננס שגדל בבקעה ומיבול
שדה פלפלים עצום.
במהלך הסיור נוצרו קשרים למטרת
עבודה חקלאית של התלמידים
בהמשך השנה ,אבל בעיקר נחשפו
התלמידים לאנשי הבקעה המיוחדים
ולאיכויות הטמונות באזור.
בשבת פרשת וירא ,י"ח במרחשוון,
יצאה שלוחת הבקעה של 'בני דוד'
לשבת שטח בגוש עציון .ביום
שישי בבוקר סיירו התלמידים
בגוש עציון והתרשמו עמוקות
מהנחישות ומההתמדה המאפיינות
את הקמת המקום .את הסיור
פתח ראש המועצה ,מר דוידי פרל,
שהוא גם מילדיה הראשונים של
אלון שבות .את השבת חוו התלמידים ב'עוז
וגאון' ,נקודת יישוב בגבעה סמוכה לצומת
הגוש שהוקמה לזכר הנערים שנחטפו ונרצחו

אותנטי של האתגרים שבהקמת
מקום ולפירוט דרכי הפעולה,
הפוליטיקה וההסברה הנדרשים,
וכן לשיחה מרתקת על דור בוני
ההתיישבות ,על אמונה עמוקה ועל
מסירות נפש בלתי רגילה .בצהריים
עלו התלמידים לאלון שבות וישבו
לשיחה על משפט עברי עם שופט
בית משפט העליון ,נועם סולברג.
סעודה שלישית הם סעדו עם הרב
יוסף צבי רימון ,ושוחחו על שליחות,
על מפעלי חסד ועל עצמתה של
התורה.
השלוחה פותחת את שעריה
לתלמידי כיתה י"ב המתעניינים
בלימודים בשלוחה בשנה הבאה;
האירוח ל'שבוע ישיבה' כבר החל .
בקיץ שנה שעברה .זכינו שבשבת היו במקום
יהודית וצבי קצובר ,ממקימי המקום וממקימי
היישוב היהודי בחברון ,וכך זכינו גם לתיאור

מוסיפים אור
בבקעה
מצטרפים
לשלוחת הבקעה
של 'בני דוד'

בשלוחת הבקעה הגיעו כיתות ובונים בית מדרש
בשעה טובה הגיעו לשלוחה מבני כיתות לימוד חדשות ,ובימים אלו החלה בניית בית מדרש
חדש .בבית המדרש – מבנה יביל שנבנה בשטח השלוחה – יהיו אולם לימוד גדול ,מטבחון
וחדרי שירותים .הבנייה תסתיים בעז"ה מיד לאחר חג החנוכה ,והתלמידים יעברו ממקום
לימודם הזמני בחדר האוכל – ללמוד בבית המדרש .
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•לימוד רציני ומעמיק ,גמרא בעיון ,הלכה ואגדה
•מיטב רבני עלי והסביבה
•חיבור לתושבי הבקעה הותיקים והחדשים
•אוירה חמה ומשפחתית
בוא לשנים של העמקה בתורה ובנין אישיותך
עם נתינה משמעותית לחבל ארץ מתפתח
לפרטים ולתיאום שבוע ישיבה

צור קשר עם הרב אליעזר 050-8849133

"את המנגינה הזאת אי-אפשר להפסיק"...
במוצאי שבת פרשת תולדות,
ב' בכסלו 15 ,בנובמבר ,התארח
ב'בני דוד' האמן אליעזר רוזנפלד.
אליעזר רוזנפלד הוא נגן כלי
הנשיפה שהוציא לאור את סדרת
התקליטורים 'הניגון שבלב' ,והוא
הגיע ל'מלווה מלכה' לערב של
סיפור חיים וניגוני נשמה .אליעזר
ושרה רוזנפלד גרים בכוכב השחר,
ובנם לומד במכינה במחזור כ"ח.
יצחקי רוזנפלד ז"ל ,הבן והאח ,היה
טייס בחיל האוויר ונהרג לפני 13

שנה כשנסחף עם הג'יפ שנהג בו
בשיטפון בנחל צאלים .לפני כחצי
שנה איבדה משפחת רוזנפלד בן
נוסף ,מלאכי רוזנפלד ז"ל ,שנרצח
בפיגוע ירי בדרכו לכוכב השחר
ממשחק כדורסל בעלי .אליעזר
סיפר לתלמידים על ההתמודדות
ועל האמונה הגדולה .הוא
ומשפחתו בחרו להמשיך בחיים,
להמשיך בשמחה ,בנגינה ובשירה,
"כי זה מה שמלאכי ויצחקי היו
רוצים" ,לדבריו .

ערבי לימוד לבוגרים
פעילות הבוגרים נמשכת ,ובקרוב ייערך יום מיוחד לבוגרים עם בנותיהם
שהגיעו למצוות ,שבתות מחזור ופעילויות נוספות .בצום גדליה נערך ערב
לימוד בעלי ,ובעשרת ימי תשובה – בגבעת שמואל .בחנוכה ייערך ערב
לימוד בעלי ,ב-ט"ו בשבט ייערך ערב לימוד בגבעת שמואל ,ואנו מזמינים
אתכם לעקוב באתר האינטרנט אחר הפרטים ,להירשם ולהצטרף .

מבקרים בבני דוד
התחלת בניית המכינה

׳מדברים מהשטח׳

פעילות חורף תשע"ו

קשר
עם הבוגרים

לקראת חנוכה

בוגר יקר!
אמנם את הלימודים במכינה כבר סיימת לפני מספר שנים ,אך דווקא עכשיו ,חשוב לנו מאוד להישאר בקשר.
האש שנדלקה אז בחזה ממשיכה לבעור ומידי פעם כדאי ללבות אותה...
להלן מגוון אירועים המיועדים לבוגרי בני דוד ,חלקם יהיו במכינה בעלי,
חלקם עם החבר'ה הצעירים ברחבי ארצנו וחלקם במרכז הארץ מיוחד לציבור הבוגרים.
נשמח לראותך משתתף עמנו במפגשים השונים:
יום שני אור לכ"ו כסלו 7.12.2015 ,אחרי הדלקת נר שני

עליה
למצדה
עם המכינה

מפגש חוויתי מיוחד של

פרטים והרשמה:
http://www.bneidavid.org/Web/He/news/4458.aspx

יום חמישי י"א בשבט21.1.2016 ,
בגבעת שמואל

שבת
מחזור
ט"ו

יום עיון
לקראת
ט"ו בשבט
מדרשה לבנות דניאלי
Midreshet Danieli
for Young Women
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שלוחת הבקעה
Jordan Valley
Branch

יום שני ב' בטבת ,זאת חנוכה14.12.2015 ,
בע ִלי ובמדרשת דניאלי
יום בת מצווה במכינה ֵ

ישיבה גבוהה
Advanced
Yeshiva

האבות ובנות המצווה

פרטים והרשמה:
http://www.bneidavid.org/Web/He/news/NewsAndEvents/4456.aspx

שבת י"ג בשבט ,23.1.2016 ,פרשת בשלח

שבת
מחזור
ט"ז
דורון סיבוני050–2199211 ,
פרטים:

ישיבה לבוגרי צבא
Yeshiva for
Discharged Soldiers

מכינה ישיבתית לצה“ל
The Military Yeshiva
Academy of Israel

בני דוד ֵע ִלי

שילה  ‰ברכץ בית אל 02-9973875

בעקבות פיגועי הירי ,הדריסה והדקירה בחודשיים האחרונים תוגברו
שטחי יהודה ושומרון ,וגם
בס"ד א׳ כסלו תשע"ו
בוגרים רבים ממגוון יחידות
הוקפצו לתגבר את הכוחות
בשטח .מקצתם הוקפצו ישירות
ואחרים
הטירונים
מבסיסי
מאימונים ומההכשרות .הצד
השווה שבהם הוא שכמעט בכל
צומת ביהודה ושומרון אפשר
לפגוש חייל או מפקד שלמד
במכינה ...הבוגרים זכו לביקורים
יום שלישי י"ט בכסלו1.12.2015 ,
ערב לימוד
רבים מהרכזים ,מהרמי"ם ואף
בישיבה לבוגרי צבא
מחבריהם הלומדים במכינה
כמה בוגרים שפר עליהם מזלם,
פרטים והרשמה:
והזדמן להם לתגבר ממש בתוך
http://www.bneidavid.org/Web/He/news/NewsAndEvents/4457.aspx
היישוב עלי .גם באזור חברון,
בשבועות
לכותרות
שעלה
שבת כ"ח טבת ,9.1.2016 ,פרשת וארא
האחרונים ,יש בוגרים רבים שבאו
לתגבר; חלקם עוד לא סיימו את
שנתם הראשונה בצבא וכבר
פרטים :רועי רנץ052–4667061 ,
השתתפו בנטרול כמה מחבלים
ובכמה היתקלויות שונות .נאחל
להם שיצליחו לשמור על ביטחון
הצטרפו לפעילויות ושמרו על קשר
יואל רכל  -רכז בוגרים • Bogrim@bneidavid.org • 050-8849202
ישראל ולחזקו .

בימים אלו מתקיימות ישיבות
יועצים על תכניות המכינה ,והם
מתכננים את המערכות במבנה
המורכב ,שיהיו בו בית מדרש גדול,
חדרי כיתות ושיעורים .גם תכנון
הפנים מתקדם ,וכרגע מעוצבים
ארון הקודש ,הבימה ,ריהוט הפנים,
הספריות והתקרות .בקרוב נסיים
את תכניות המבנה ויחלו עבודות
העפר למבנה .גיוס המשאבים
למיזם נמשך ,ויש אפשרויות רבות
להנצחה במבנה .

חברי הפורום הדרוזי של הבית
היהודי ערכו סיור בהתיישבות
בבנימין ביום ראשון ,י"ט
במרחשוון 1 ,בנובמבר,
ובמהלכו ביקרו בבתי המדרש
של 'בני דוד' .חברי הפורום
שמעו על תכניות הלימודים
ועל קבלת האחריות של
הבוגרים בכל תחומי החיים .

