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בס"ד

מוסדות 'בני דוד' מאחלים לכל בוגרינו, ידידינו ותלמידינו ולכל בית ישראל שנה מאושרת
שנה של קבלת אחריות, ערבות ובשורות טובות, עשייה טובה ומתוקה

"וחֹתמנו לחיים"
החתימה  להסכמה,  ביטוי  היא  חתימה 
למה  אחריות  לקיחת  על  מצביעה 
לכתוב.  ערבות  התחייבות,  זוהי  שנכתב. 
ֶאת  ָעַרב  ָך  ַעְבּדְ י  "ּכִ זוהי תכונה של מלך. 
לקחת  רוצים  שאנו  בכך,  די  לא  ַער".  ַהּנַ
לשאת  רוצים  אנו  אלא  בסיפור,  חלק 
באחריות, להוביל את הסיפור אל ייעודו.

הרב קשתיאל מתוך הספר 'סימן לבנים'
על המועדים, שיצא לאור בימים אלו, ראו בעמ׳ 5

בראש  נפתחה  טובה  בשעה 
ה־29  הלימודים  אלול שנת  חודש 
ילמדו  והשנה  דוד',  'בני  במוסדות 
תלמידים   700 המוסדות  בכלל 

ותלמידות.
ימי  נערכו  השנה  פתיחת  לקראת 

היערכות של כל המסגרות כדי לדון 
ולקבל  האחרונה  השנה  באירועי 
החינוכית  הדרך  בעניין  החלטות 
ישבו  הרבנים  כל  החדשה.  בשנה 
וחשבו  התלבטו  דנו,  ימים,  במשך 
להשתפר  לחנך,  להמשיך  איך 

הנוער.  של  החינוך  את  ולהיטיב 
שנרתמו  ידידינו  בעזרת  השנה,  גם 
המכינה  תלמידי  יחלו  למבצע, 
והלכה,  משנה  לימוד  בחיזוק 
מועד  סדר  השנה  בפתיחת  ויקבלו 
א,  חלק  מועדים  הלכה  ופניני 

במשנה  יומי  לימוד  שיקבעו  כדי 
משניות  ש"ס  לסיים  ויזכו  ובהלכה 
מאחלים  אנו  לצה"ל.  גיוסם  עד 
לכל תלמידינו, בכל המוסדות ובכל 
פורייה  לימודים  שנת  המסגרות, 

ומוצלחת. �

פותחים את השנה הכ"ט במוסדות 'בני דוד'

קֹול ה׳ ֶּבָהָדר

ניתן לשלב במהלך הבוקר פעילות עצמאית מגוונת
בגוש ֵעִלי-ִשיֹלה: • שוק מקראי בִשיֹלה הקדומה

 • מיצג מגדל ׳הֹראה׳ • טרקטורני שילה • סיור אופנים
במעיינות • טעימות יין ביקבים גבעות, טורא וִשיֹלה

הכנסת ספר תורה
לזכרו של סגן הדר גולדין ז"ל

תרומת משפחת פאליק

יום חמישי י"ח בתשרי תשע"ז
20.10.16 במכינה בֵעִלי

סיום כתיבת אותיות  13:30
בסוכת הרב סדן, רח׳ האורן 2  

תהלוכה וריקודים לבית המדרש  14:30

הכנסת ספר תורה להיכל  15:00

דברי תורה וברכות  15:30

הנחת אבן פינה למכינה  16:00

"ושמחת בחגיך" בואו בשמחה!

"אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" תהילים קיח, כב

תהילים כט ד

הנחת אבן פינה לבית המדרש והכיתות של המכינה הקדם צבאית 'בני דוד'

 www.bneidavid.org • 02-9407888

עקבו 
אחרינו 
בפייסבוק

בני דוד ֵעִלי
פרטים נוספים:
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ב־י"א באייר התקיים בבית חיב"ה 
המכינות  לבוגרי  כנס  בירושלים 
והשתתפו  מצה"ל,  המשתחררים 
בו עשרות בוגרי מכינות. את הכנס 
על  שדיבר  לונדין,  חגי  הרב  פתח 
בכנס  לאזרחות.  מהצבא  המעבר 
משמעותיות  משימות  הוצגו 
למשתחררים  המיועדות  ומגוונות 

הצעירים, והרב אוהד תירוש, ראש 
בית המדרש לבוגרי צבא, חתם את 
הצורך  על  מרתקת  בשיחה  הכנס 

בעיבוד תקופת הצבא.
להגיע  בגדול  מומלץ   – לסיכום 
יישר  צבא!  לבוגרי  המדרש  לבית 
שהגיעו  דוד'  'בני  בוגרי  ל־23  כוח 

לערב. �

פרסים  בה  ויוגרלו  דוד',  'בני  ידידי  הגרלת  תיערך  תשרי  בחודש 
ולהמשך  המוסד  לאחזקת  המסייעים  ידידינו  בין  מיוחדים 
נשמח  המכינה  בית המדרש של  בניית  לרגל התחלת  התפתחותו. 
בהגרלה זו להפתיע את הזוכים בפרסים הקשורים לבניין ולזמן – 
ערכת כלי עבודה מקצועית, עבודות שיפוצים ועיצוב בבית הזוכים, 
שותפים  היו  ועוד.  דוד'  'בני  שעוני  לבית,  ציוד  לרכישת  שוברים 
וסייעו בידינו להמשיך ולהעמיד אנשי אמונה בעולם המעשה. �

לכל זמן ועת!הגרלת ידידי 'בני דוד' ה־16

משתחררים ומתחברים

שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה
יצאו תלמידי המכינה עם המדריך אלידע בר שאול  ירושלים  ביום 
אברהם  בעקבות  צעדו  הם  החומות.  מן  היוצאים  בעקבות  לסיור 
מיכאל קירשנבוים ז”ל, הגיבור האגדי של שכונת ימין משה, שפעל 
בשירה,  התלמידים  הצטרפו  הסיור  לאחר  ובלח”י.  באצ”ל  בהגנה, 
עשרות  עם  וצעדו  המסורתי,  הדגלים  לריקוד  ובריקודים  בדגלים 

אלפי אנשים לכותל המערבי דרך שער שכם. �

מחזור כ״ז של המכינה מתגייס 
בשבת פרשת קרח יצאו בני מחזור 
והתלוו  בצפת,  סיכום  לשבת  כ״ז 

ביום  ומשפחתו.  יגאל  הרב  אליהם 
כזיב  בנחל  הבחורים  טיילו  שישי 
הקודש  לעיר  הגיעו  מכן  ולאחר 
השבת  את  העבירו  ושם  צפת, 
העתיקים  הכנסת  ובבתי  בישיבות 
על  סיימו  השבת  את  העיר.  של 
מרפסת בסעודה שלישית עם הרב 
מירון.  הר  של  לנוף  צופים  יגאל, 
לקראת סיום השנה נערך גם מלווה 
והוא  רכל,  יואל  הרב  עם  מלכה 
ללוות את החיילים במהלך  ימשיך 
לכל  מאחלים  אנו  בצבא.  שירותם 
המתגייסים  ולכל  המחזור  חיילי 
וטוב,  משמעותי  שירות  החדשים 
ומחכים לביקוריכם ב‘בני דוד‘. � הפקה:

רח' הארז 9 ֵעִלי, ד"נ אפרים 4482800
טל' 02-9407888 • פקס' 02-9943256

info@bneidavid.org • www.bneidavid.org

בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה“ל

ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה
שלוחת מעלה אפרים | מדרשה לבנות דניאלי

מתרחבים בשלוחת מעלה אפרים
בשעה טובה המחזור השני מתחיל את הלימודים בשלוחת מעלה אפרים. 
תלמידי   20 עוד  אליהם  ויצטרפו  תלמידים,   32 בעז"ה  יהיו  ב׳  במחזור 
וכן  השלוחה,  של  לקמפוס  מבנים  שני  עוד  נוספו  הגידול  לאור  א׳  מחזור 
נעשו עבודות גינון ליצירת אווירה נעימה וטובה. בשלוחת מעלה אפרים יש 
ייחודית במהלך השנה, לחיבור מיוחד  אווירה משפחתית מיוחדת ותכנית 
לימודים  שנת  ולתלמידיה  השלוחה  לרבני  מאחלים  אנו  ולשביליה.  לארץ 

פורייה ומוצלחת. �

לבנות  הזמן  הגיע  שנה   28 לאחר 
טובה  בשעה  דוד'.  'בני  מכינת  את 
אלו  ובימים  התכנון,  הושלם 
העפר  עבודות  את  מסיימים  אנו 
לקראת התחלת הבנייה. באתר 'בני 
וירטואלי  דוד' תוכלו לצאת לסיור 
המדרש,  בית  את  ולראות  במבנה 
מכיתות  ואחת  הזיכרון  חדר  את 
מיוחדת.  בתוכנה  והכול  הלימוד, 

לבניית  חוזה  נחתם  טובה  בשעה 
מטה  לפיתוח  החברה  עם  המכינה 
את  להניח  מקווים  ואנו  בנימין, 
טובה  בשעה  בקרוב.  הפינה  אבן 
התחלנו בגיוס תרומות למיזם, ועד 
הבנייה.  מעלות  כ־30%  גייסנו  כה 
השתתפות  שובר  מצורף  לחדשות 
בבניית המכינה, ונודה על עזרתכם 

ועל השתתפותכם. �

"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים"
זה הזמן לבנות בית מדרש למכינה
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'מדרשת  של  א׳  מחזור  בוגרות 
לאומי  שירות  מתחילות  דניאלי' 
של  ב׳  ומחזור  אלול,  בחודש 
למשפחת  ומצטרף  מגיע  המדרשה 
שנת  סיום  אירוע  דוד'.  'בני 
נערך  דניאלי'  ב'מדרשת  הלימודים 
בחודש תמוז, בהשתתפות משפחת 
צוות  התלמידות,  הורי  זוננפלד, 
היקרות,  והתלמידות  המדרשה 
וביקשו  מהמעמד  שהתרגשו 

על  המדרשה  צוות  לכל  להודות 
את  שעברו.  המשמעותית  השנה 
הרב  העניקו  לבוגרות  הדרך  ברכת 
מוטי  מר  קשתיאל;  והרב  סדן 
זוננפלד דיבר על דרכה של דניאלי 
בנתינה ובעשייה למען הכלל ורחל 
השי  את  לבוגרות  חילקה  זוננפלד 
מאחלים  אנו  הדרך.  ברכת  ואת 
לתלמידות מחזור ב׳ שנת לימודים 

פורייה ומוצלחת. �

הרב  הוזמן  פסח  המועד  בחול 
לאנשי  קצרה  שיחה  לתת  סדן 
רחבי  מכל  ומשקיעים  הייטק 
העולם שהתארחו בכנס של חברת 
ההשקעות 'אוור קראוד', בבעלותו 

של ידיד 'בני דוד' מר ג'ון מדווד.
שני בניו של ג'ון למדו במוסדות 'בני 
שנים  רבת  היכרות  יש  ולג'ון  דוד', 
עם 'בני דוד' ועם חזונו של הרב סדן. 
הרב סדן שוחח עם המשקיעים על 
של  החידוש  ועל  מצרים  גאולת 
החומר;  עולם  בקידוש  ישראל  בני 
מעצמת  היא  שישראל  ציין  הרב 
ובעיקר  בחומר  גם  סטארט־אפ 

מדינת החדשנות – סטארט־אפ ניישן
בהמצאות  התנסה  ולסיום  ברוח, 
חדשות בתחום המציאות המדומה 
ונהנה מהעולמות החדשים שנפרסו 

לפניו. �

תלמידות 'מדרשת דניאלי'
יוצאות לשטח

התגייסו  האחרון  הקיץ  במהלך 
ומהישיבה  מהמכינה  בוגרים  כ־80 
בצה"ל.  יחידות  למגוון  הגבוהה 
בבסיס  נערך  ראשון  ביקורים  סבב 
הטירונים של גבעתי ושל גולני עם 
יאיר גולדברג, רכז מחזור כ״ז, ועם 
אסף אביעד, רכז הישיבה הגבוהה. 
נאחל לכל המתגייסים הצלחה בכל 

מקום שהם.
מחזור  לבוגרי  הרכז  ניקר,  אלון 
מאחלים  ואנו  לתפקיד,  נכנס  כ״ח, 
בברכה  מקבלים  אנו  הצלחה.  לו 
החבורה  את  גדולה  ובשמחה 
החוזרת  כד,  מחזור  של  הגדולה 
בישיבה  הלימודים  ספסלי  אל 
ואמצו!  חזקו  צבא.  לבוגרי 

גיוס קיץ תשע"ו יוצא לדרך

כמנהג הישיבה, בסיום שיעור א׳ נערכת שבת הורים של כל הורי 
המחזור בעלי. לשבת הגיעו יותר מ־50 הורים, מקצתם אפילו עם 

הילדים, שרצו לראות היכן לומד האח-הבן.
במהלך  הגבוהה.  הישיבה  ראש  סדן,  יהודה  הרב  פתח  השבת  את 
השבת שמעו ההורים שיעורים מפי הרב אלי סדן ומפי הרב עקיבא 
קשתיאל, נפגשו עם הר"מים, למדו לימוד משותף עם ילדיהם ונהנו 
מאוד מהאווירה המיוחדת של הישיבה הגבוהה. אנו מאחלים לכל 

התלמידים המשך לימוד פורה גם בשנים הבאות. �

בישיבה הגבוהה
חוגגים עם ההורים
את סיום שיעור א׳
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לוח שנה שולחני 'בני דוד'
ופניותיכם,  הדואר  במשלוח  הבעיות  הטכנולוגיה,  התקדמות  עקב 
תמונות  עם  ייחודי  שולחני  שנה  לוח  לאור  להוציא  השנה  החלטנו 
שיהיו  ופונה  דורש  לכל  יופץ  הלוח  דוד'.  'בני  של  החיים  מהווי 

מעוניינים לקבלו.
נא שלחו אלינו דוא"ל לכתובת

trumot@bneidavid.org
ונשמח לשלוח אליכם בדואר

את הלוח השולחני להנאתכם.
נשמח לשמוע ממכם

תובנות בעניין. 
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₪360 לחודש x 36 תש׳ עמודת ספרים₪180 לחודש x 36 תש׳ עמוד בניין₪100 לחודש x 36 תש' אבן פינה
הקדשה בבית המדרש

שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד' לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל —
ברצוני להיות שותף בבניית המכינה ע"ס: )סמן א(

שם משפחה ופרטי

עיר  . מס'   רח'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימה תאריך  

×

liors@bneidavid.org • 050-8849100 :לאפשרוות הנצחה או הקדשה ייחודית, ניתן לפנות לליאור

"והאבן הזאת
אשר שמתי למצבה
יהיה בית אלוקים"

)בראשית כח, כב(

זה הזמן לבנות מכינה!
מכינת 'בני דוד' הוקמה בשנת 

תשמ"ח, לפני 28 שנה.
במכינה לומדים כיום כ-260 

בחורים בשנה א׳ ו-ב׳, מחזורים 
כ״ח-כ״ט. המכינה הוקמה במבנה 

תעשייה, והוא הורחב בכל כמה 
שנים. לפני כשנתיים נעשה 

המבנה צר מלהכיל את התלמידים, 
ותלמידי המכינה עברו ללמוד בחדר 

האוכל, אך גם בו הצפיפות רבה.
אנו מקווים לגייס את המשאבים 

הדרושים ולסיים את מבנה 
המכינה לרגל שנת ה-30 למכינת 

'בני דוד'.

בימים אלו, בחרנו קבלן ואנו מתחילים 
בבנייה. אנו קוראים לכם להיות 
שותפים בבניין המכינה. במבנה 

המכינה יהיו אולם לימוד מרכזי, בית 
מדרש וחדר זיכרון, חדר לימוד, חדרי 

ר"מים וכיתות.
כל אחד יכול להיות שותף בתרומה 

חודשית או חד-פעמית, ולסייע 
לבנות את המכינה. 

בימים אלו אנו נערכים להגרלה 
השנתית, ויוגרלו בה פרסים 

בסימן בנייה – ערכות כלי עבודה 
משוכללים, פרגולה ועבודות עץ 

לבית ועוד. היו שותפים!

"והקימותי
את הדבר הטוב

אשר דיברתי
אל בית ישראל"

)ירמיהו לג, יד(

על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

/ תרומה חד־פעמית בסך: _____________ ₪
/ אחר__________₪ לחודש x____תש' - סה“כ __________₪

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

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



בקשת החיים
אנו  השנה  ראש  של  העמידה  בתפילת 
שלוש  החיים".  בספר  "וכתבנו  מבקשים 
עמידה  בתפילת  הראשונות  הברכות 
שמים  מלכות  עול  קבלת  לה',  שבח  הן 
אלו  שבברכות  חז"ל  דברי  ידועים  והכנעה. 
כשהנושא  אישיות.  בקשות  מבקשים  אין 
המרכזי הוא גדולתו של הקב"ה ושבחו, אין 
אנו  כן  אם  כיצד  פרטיים.  לרצונות  מקום 

מבקשים "וכתבנו בספר החיים"?
הכוונה  שאין  הקדוש,1  השל"ה  מסביר 
לחיים במובן הפיזי והחומרי. ביום שבו אנו 
עוסקים  איננו  שמים,  מלכות  עול  מקבלים 
בחיי הגוף, הפרנסה והבריאות. בראש השנה 
אנו מתמקדים בנושא אחר, בסוגיית הפער 
לבין  העולם  נברא  שלשמה  המטרה  שבין 
העובדה שעוד לא מימשנו אותה. הפער הזה 
משום  אחת  פעם  פעמיים.  אותנו  מטריד 
עדיין  עצמה  מצד  המלכותית  שהתכנית 
מוטרדים  אנו  ובפעם השניה  לא התגשמה, 
באופן אישי מכך שזה באשמתנו, עקב חוסר 

שיתוף הפעולה מצדנו.

ספר החיים
בראש השנה, בזמן הדין, כאשר אנו עוסקים 
בפער הכללי והאישי, המלך מתגלה ומופיע, 
המלכות מגיעה לשיאים של נוכחות וערנות 
נפתח.  החיים  ספר  עולה,  הספר  סוגיית   –
התחלה  יש  הזה  ולספר  ספר,  הוא  העולם 
עלילה  לו  יש  לממש,  צריך  שהוא  ומטרה 
נכתב  לא  הוא  מסוים.  למקום  שמכוונת 
כל  את  השוזר  חוט  יש  זה  בספר  לריק. 
המציאות מעשה ידי אומן. ספר החיים זהו 
הספר שיברר מהי מטרת החיים, זהו הספר 
הסיפור  זהו  לחיים,  עלילה  שיש  שיספר 

האמתי של חיינו. 

1  סידור השל"ה, 'אורי וישעי'.

חז"ל מדריכים אותנו בנוסח התפילה לעסוק 
בממלכה. כעם שמוטרד מהעובדה שהעולם 
את  מביעים  אנחנו  הספר,  לפי  מתנהל  לא 
ואת  הנחישות  את  השאיפה,  את  הרצון, 
התקווה מהמגמה האלוקית – "והופע בהדר 
)עמידה  יושבי תבל ארצך"  כל  גאון עזך על 
נאמן בתוך  כוח  נציגי האנושות,  אנו  לר"ה(. 

נודיע  תרועה  בקול  מוותר.  שלא  הממלכה 
על  "מלוך  להימשך,  יכול  לא  הזה  שהפער 
מופיע  בו-זמנית  אך  בכבודך".  העולם  כל 
אתה  כי  פעול  כל  "וידע  האישי,  הממד  גם 
כל  יצרתו".  שאתה  יצור  כל  ויבין  פעלתו 
מכך  אישי  באופן  מוטרד  להיות  צריך  אדם 
לא  שהוא  הספר,  פי  על  נוהג  אינו  שהוא 
לקחת,  רוצים  אנחנו  ה'.  פני  מול  אל  עומד 
מבקשים  אנו  החיים.  בסיפור  חלק  אישית, 
תן   – לחיים'  'זכרנו   – שבשמים  מאבינו 
יד, צור איתנו מגע, סמן לנו את הדרך,  לנו 
באופן  נזכה  אנחנו  שגם  דרכנו,  את  האר 
בספר  שותפים  להיות  חלק,  לקחת  אישי 
שלך, שאם לא כן, "רשעים בחייהם קרויים 
מתים" )ברכות יח ע"ב(. מוות זה תלישות, זה 
להיות מנותק, זה לא להיות חלק מהמערכת 
היא- שלנו  הרלוונטיות  חוסר  האורגנית. 
היא המצוקה. זו לא מצוקה פיזית, גשמית, 
לא  המצוקות,  מצוקת  זוהי  כלכלית,  או 

להיות חלק מהסיפור.
"זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים" ריבונו של 
הממלכה,  העולם,  שרק  מעוניין  לא  עולם 
אחד  בכל  מעוניין  הוא  המטרה,  אל  יצעדו 
ה'  לנו  נתת  פניך  באור  "כי  מאתנו.  ואחד 
אלוקינו", "ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך" )במדבר ו, 
כה(, הארת הפנים וההכוונה האישית – אותן 

אנו מבקשים. "ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני" )תהילים 
אדם  לכל  יעזור  שהקב"ה  הבקשה  ט(,  כז, 

למצוא את דרכו אל חיים משמעותיים, חיים 
שיש בהם ייעוד, "למענך אלוהים חיים".

"וכתבנו לחיים" 
הכתיבה מקנה את היכולת לעכל ולהשתייך, 
"אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו" )פסחים 
התורה  דברי  את  כותב  כשאדם  ע"א(.  נ 

שהוא לומד, הם הופכים להיות חלק מליבו 
ואישיותו. הכתיבה עושה סדר, היא עוזרת 
הטבעת  זוהי  הרוחני,  העולם  את  לעבד 
לדבר  הרוח  הפיכת  החומרי,  על  המופשט 
אנחנו   – לפניך"  ונחתם  "נכתב  מוחשי. 
של  החיים  בספר  ולהחתם  להכתב  רוצים 
תהליך  זהו  אלוקית,  כתיבה  זוהי  הקב"ה, 
חלק  להיות  אותו,  לעבור  רוצים  שאנחנו 
האלוקית.  מהיצירה  מסדר,  ממערכת, 
להכתב בספר החיים, פרושו לעבור תהליך 
ליצירה  חלקנו  את  לתרום  השתייכות,  של 
הזו, לגלות את החותם האישי שלנו. "ְוָהָיה 
ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה 
יותר  המלך,   – יח(  יז,  )דברים  ַהּזֹאת"  ַהּתֹוָרה 
מכל אחד בישראל, צריך לכתוב לעצמו ספר 
צריך  אחר  אדם  מכל  יותר  המלך  כי  תורה, 
המלכות?  של  מטרתה  מה   – לעצמו  לברר 
מה התפקיד שלו במסגרת המלכותית הזו? 
לכתוב  מישראל,  איש  כל  על  עשה  "מצות 
פ"ז  ס"ת,  הלכות  )רמב"ם  לעצמו"  תורה  ספר 
מעט  להרגיש  צריך  מאתנו  אחד  כל  ה"א(, 

אליו  להשתייך  תורה,  ספר  לכתוב  כמלך: 
ולחקוק את התורה בנפשו.

"וחותם יד כל אדם בו"
ביטוי  היא  חתימה  לחיים",  "וחתמנו 
לקיחת  על  מצביעה  החתימה  להסכמה, 
התחייבות,  זוהי  שנכתב.  למה  אחריות 
"ִּכי  מלך.  של  תכונה  זוהי  לכתוב.  ערבות 
ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ַהַּנַער" )בראשית מד, לב(. לא די 
בכך שאנו רוצים לקחת חלק בסיפור, אלא 
את  להוביל  באחריות,  לשאת  רוצים  אנו 

הסיפור אל ייעודו.

בני דוד עלי

חנות הספרים של
מוסדות בני-דוד, ֵעִלי
052-6198874

www.bneidavid.org
ניתן להשיג באתר

korimnavon.co.il
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בתכנית 'חי רועי' לומדים כיום 40 
בית  לימודי  המשלבים  תלמידים 
מדרש ואקדמיה. ביום שני, ד׳ באב, 
ליום  רועי'  'חי  תכנית  חברי  יצאו 
"האתגר שבתשתיות  שעניינו  עיון 
בחברת  ישראל  במדינת  התחבורה 

'מוריה' ובמשרד התחבורה".
היום חשבנו שמשרד  בתחילת  אם 
הגעתנו  על  משפיע  התחבורה 
גילינו  לאחרת,  אחת  מנקודה 
השפעה  התחבורה  לאיכות  שיש 
המעצבות  ונקודות  מאוד  רחבה 
ואת עקרונותיה,  את אופי המדינה 
ככלי  לראות  אפשר  מדרכה  ושגם 
מר  פתח  היום  את  תחבורה... 
ראש  משרד  מנכ"ל  גרונר,  אלי 
את  בדבריו  חיזק  והוא  הממשלה, 
העיקרון שתפקידינו להיות הטובים 
נמצאים  אנחנו  שבו  במקום  ביותר 
ולמלא את המשימה מתוך תשוקה 

לתפקיד. 
מר  עם  הקבוצה  נפגשה  אחריו 
למנכ"ל  משנה   – מאיר  בן  איתמר 
אכסניה  ששימשה  'מוריה',  חברת 
נפלאה ליום ואפשרה את הצלחתו 
מר  עם  לסיור  יצאנו  משם  הרבה. 
בחברת  בכיר  מהנדס  סינגר,  יאיר 
שחברת  מיזמים  בשני  'מוריה', 
האחרון  במחלף   – מנהלת  'מוריה' 

בכביש בגין בצומת גוש עציון–גילה 
ובמנהרת ניקוז באזור תחנת הרכבת 
נפגשנו  התחבורה  במשרד  מלחה. 
למנכ"ל  משנה  זולר,  זוהר  מר  עם 
צוות אב לתחבורה בירושלים, והוא 
הרבה  ההשפעה  את  לפנינו  הציג 
הקלה  הרכבת  שיוצרות  והמעגלים 
בפרט והתחבורה הציבורית בכלל. 

איתן טי, בוגר התכנית ובוגר מחזור 
פיתוח  תקציבי  תחום  מנהל  י״ד, 
במשרד התחבורה, שעמל על בנית 
הסביר  הזה,  המשמעותי  היום 
אותנו  ושיתף  שלו  העשייה  על 
שלו  ובהשפעה  בדילמות  במעט 
סיימנו  היום  את  במערכת.  כאדם 
בר  חן  בוגרים:  שלושה  עם  בפאנל 
ג׳(, ראש מנהל הדלק  יוסף )מחזור 
י״א(,  )מחזור  סובוביץ  אורי  והגז, 
ומושי  הראשי,  המדען  מטה  ראש 
צדרבוים )מחזור י׳(, מנכ"ל המועצה 
המקומית בית אל. הבוגרים תיארו 
יכולת ההשפעה  ואת  את עבודתם 
סיפרו  מדיניות,  קביעת  על  שלהם 
עצות  ונתנו  בעבודה  דילמות  על 
התכנית  תלמידי  להשתלבות. 
יצאו מיום זה עם חיבור גדול יותר 
ועם  במדינה  הציבורית  לעשייה 
שבהשתלבות  החשיבות  הפנמת 

בה. �

האתגר שבתשתיות התחבורה
במדינת ישראל

קרוון  אכסניה,  מלון,  בית  צימר, 
עושים  מה  בירדן...  קמפינג  נייד, 
אני  לנופש?  יוצאים  לאן  בחופש? 
אתכם  לשתף  צורך  ומרגיש  שמח 
בנופש   – שעברתי  אישית  בחוויה 
בישיבה לבוגרי צבא בעלי. כן, אני 
ועסקתי  למדתי  מתבלבל...  לא 
במשך  דוד'  'בני  במוסדות  בתורה 
עשר שנים )נטו – לא כולל צבא(. 
עכשיו, שנתיים לאחר שעזבתי את 
הישיבה לאזור הנגב לטובת עיסוק 
 – ישראל  תורת  והוראת  בחינוך 
לבוא  ואמתי  עמוק  צורך  הרגשתי 
לחזור למקור   – בישיבה  להתרענן 
אחד  ליום  ולא  לתורה,  החיים, 
לביקור משמעותי.  חד־פעמי אלא 
וחמישה  )אשתי  ומשפחתי  אני 
שלושה  למשך  לעלי  עלינו  ילדים( 
ימים. במשך שלושה ימים רצופים 
והם  לרבותיי,  חזרתי  התרעננתי. 
פינו את זמנם היקר לטובת שיחה 
בגמרא  ועסקתי  ישבתי  אישית. 
ההומה  המדרש  בבית  ובאמונה 

לימוד  של  האהוב  הקול  עם 
בגמרא  לשיעורים  נכנסתי  התורה. 
עם   – לילה  עד  מבוקר  ובאמונה. 
תודעה שבאים לנצל כל רגע ורגע, 
סיימתי  בכך.  להשתדל  לפחות 
בהתחדשות,  ימים  אותם  את 
 – חדשים  בכוחות  בהתרעננות, 
בחום  ממליץ  אני  גדולה.  בשמחה 
לכל אחד מהבוגרים, ותיק או צעיר 
שבהם  יומיים–שלושה  לך  קח   –
פתרון  אמתי.  לנופש  בא  אתה 
צריך  בשפע,  יש  ולילדים  לאישה 
להיות יצירתיים, או פשוט יותר – 
אני  למילואים–התמלאות.  לצאת 
ימים  אותם  את  מסיים  לפחות 
הרגשה  עם  המדרש  מבית  ויוצא 
מאשר  ואמתית  טובה  יותר  הרבה 
חמישה  מלון  מבית  יוצא  הייתי 
כוכבים או מקום שווה ערך אחר – 
תודה  הכלכלי...  המחיר  בגלל  ולא 
לרבנים שליט"א, תודה לתלמידים 
תורה  להגדיל  להמשיך  תזכו   –

ולהאדירה. יוסי שטרהל �

יום בר מצווה
לבני הבוגרים

'בני  של  הבוגרים  מפעילות  כחלק 
לחיבור  תכנית  מובילים  אנו  דוד' 
הדור השני ל'בני דוד'. בזאת חנוכה 
התקיים אירוע לבנות המצווה של 
 – שבועות  חג  ובאסרו  הבוגרים, 

יום לבני המצווה של בוגרים.
מצווה  בני   30 לעלי  הגיעו  השנה 
בפגישת  נפתח  היום  והוריהם. 
משותף  בלימוד  ונמשך  חברים, 
אופניים  בטיול  וילדים,  הורים  של 
 – במעיין  טבילה  כולל   – אתגרי 
ובסיום הוענק שי עם ברכת הדרך 
לכל  מאחלים  אנו  מצווה.  בר  לכל 
נחת   – ולהורים  טוב,  מזל  הילדים 
הבנות,  להורי  מהילדים.  ושמחה 
שבו  הקרוב,  חנוכה  לזאת  היכונו 

ייערך יום לבנות המצווה. �

נופש בונה
מוסיפים מיטות בפנימיות 

בשעה טובה סיימנו בראש חודש אלול 
בניית אגף נוסף במבנה הפנימיות, ובו 
החלה  האגף  בניית  מיטות.   72 עוד 
הקבלן  של  גדול  ובמאמץ  בחורף, 
סיימנו את העבודה והתלמידים נכנסו 

אליו מיד בתחילת השנה. �

מדיח כלים ב'בני דוד'
עם גידול המוסדות ומספר 

האוכלים הרב בחדר האוכל 
החליטה הנהלת 'בני דוד' 

לרכוש מדיח כלים שיסייע 
בשטיפת הכלים, בניקיון 

ובשמירה על בריאות 
התלמידים. מדיח גדול נרכש, 

וכמובן התלמידים הם שיפעילו 
אותו ויוודאו שהכלים יהיו 

נקיים תמיד. �

ערב לימוד בחיב"ה על 
המשפחה הישראלית

חיב"ה  בבית  נערך  קיץ  כבכל 
בירושלים ערב לימוד עם רבני 'בני 

דוד'.
לערב הגיעו יותר מ־200 בוגרי 'בני 
שיעורים  שמעו  והם  ובוגרות,  דוד' 
המשפחה  חיזוק  חשיבות  על 
היהודית השורשית מפי הרב עקיבא 
והרב  תירוש  אוהד  הרב  קשתיאל, 
אלי סדן. הפעם עלינו לבירה, ולאור 
של  הערה  וההשתתפות  ההצלחה 
עוד  בירושלים  ייערכו  הבוגרים 

ערבי לימוד. �
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