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שנה שתתקיים בנו התפילה "שמחה לארצך, וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו"

מכינה ישיבתית לצה“ל | ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה 
גבוהה | שלוחת הבקעה | מדרשה לבנות דניאלי

חדשות

שנת הלימודים ה־30 של 
מוסדות ׳בני דוד׳ נפתחה

בראש חודש אלול.

המכינה בעלי - מחזור ל'
120 תלמידים חדשים

במעלה אפרים - מחזור ג'
43 תלמידים חדשים

הישיבה הגבוהה - מחזור י"ב
66 תלמידים חדשים 

'מדרשת דניאלי' - במחזור ג'
53 תלמידות חדשות

גם לבית המדרש של הישיבה
לבוגרי צבא הצטרפו תלמידים 

חדשים, ובסך הכול
300 תלמידים חדשים

הצטרפו השנה ל'בני דוד',
שבהם ילמדו השנה

700 תלמידים ותלמידות כ״י!

תלמידי המכינה הכירו את הסביבה 
על אופניים, וביום חמישי לפני 

צאתם הביתה עלו לסרטבא, כנהוג. 
לכבוד שנת ה־30 עוצב לוגו חדש, 

והוא ילווה אותנו בשנה זו, שבה 
צפויים אירועים מיוחדים. �

30 שנה
ל'בני דוד'

אהבה גדולה קיבלה המכינה 
מ־3,315 איש: בוגרים, תלמידים, 

רבנים, בני משפחותיהם ועם 
ישראל. במבצע '30 שעות 

מחזירים אהבה למכינה' גויסו 
3,950,000 ₪ והם יסייעו לגמר 
בית המדרש החדש של המכינה 

ולריהוטו. 
לבנות  הזמן  הגיע  שנה   30 לאחר 
בחג  קבע.  של  מדרש  בית  למכינה 
פינה  אבן  הונחה  שעבר  הסוכות 

למבנה בית המדרש, והבנייה 

30 שנה – 30 שעות שבהן תלמידנו, בוגרינו וידידינו 
החזירו אהבה למכינה, ובגדול

3שעותשנה
מחזירים אהבה

למכינה
בני דוד ֵעִלי  |  1חדשות

בני דוד ֵעִלי

עיצוב והפקה:
 6 'המשך בעמ

בס"ד

נפגשים בחול המועד סוכות
בחנוכת בית המדרש 
של המכינה הקד"צ בֵעִלי
יום ראשון י"ח בתשרי, 8.10
ראו הזמנה בעמ׳ 2

3



אי"ה בחול המועד סוכות יום ראשון י"ח בתשרי, 8.10.17
התכנסות  16:00

העברת ספרי התורה למעונם החדש בשירה וריקודים  16:30
הסרת הלוט וקביעת מזוזה   17:00

דברי תורה וברכות  

ושמחת בחגך  
בואו בשמחה!  

מאתר הבנייה של המכינה ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה
תהילים קיח, כב

מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא • ישיבה גבוהה

שלוחת הבקעה מעלה אפרים
מדרשה לבנות דניאלי

02-9407888 פרטים נוספים באתר
בפייסבוק או בטל׳

רזאליונתןתוכנית מוזיקלית

חנוכת אולם 
בית המדרש
של המכינה

הקדם-צבאית 'בני דוד'

"לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות" זכריה ד ו

טיול אופניים בתחילת שנת הלימודים. בחודש אלול, עשו תלמידי מחזור 
ל' של המכינה, הכירות עם סביבות ֵעִלי בטיול אופניים. �

בית  של  המרכזי  המבנה  בניית 
המדרש למכינה מתקדמת בקצב 
המכינה  לתלמידי  לאפשר  כדי 
לאכלס את בית המדרש בתחילת 
המבנה  גמר  עבודות  חורף.  זמן 
המיזוג  מערכות   – בעיצומן 
נפרסו, כבלי חשמל וגופי תאורה 
וכעת  כולו מרוצף  נתלו, המבנה 
עסוקים בגמר תקרות, בעבודות 
ציפוי  ובגמר  ואלומיניום  נגרות 
חובר  המבנה  המבנה.  של  האבן 
חיבור  על  עובדים  וכעת  לביוב 
והתקשורת.  החשמל  המים, 
עבודות הפיתוח החלו ובמהלכן 
לנכים  הקמפוס  כל  יונגש 
ליווינו  הבנייה  את  ולעגלות. 
צילומי  כולל  צילומים,  בהרבה 

בסרטים  לראותם  ותוכלו  רחפן, 
חנוכת  טקס  במהלך  שיוקרנו 
חול  בתשרי,  בי"ח  המדרש  בית 

המועד סוכות. �

במהלך הבוקר ניתן לשלב פעילות עצמאית מגוונת בִשיֹלה ובֵעִלי

בני דוד ֵעִלי  |  2חדשות



מתפתחת  אפרים  מעלה  שלוחת 
תלמידים,   70 בה  לומדים  וכיום 
המגיעים למעלה אפרים מכל רחבי 
מעלי  הגיע  לגידול,  הודות  הארץ. 
יאיר  הרב   – לשלוחה  חדש  רב 
לגור במעלה אפרים  עבר  גולדברג 
הצוות  ולכל  לו  מאחלים  ואנו   –

שנת לימודים פורייה ומוצלחת. 
בשלוחה  נערכים  השנה  במהלך 
הארץ  להכרת  רבים  טיולים 

מהטיולים  באחד  ותושביה. 
מר  עם  התלמידים  נפגשו  באביב 
שהיה  מושקוביץ,  )מושקו(  משה 
ממקימי גוש עציון ועד היום – בגיל 
הגוש,  בפיתוח  עסוק  הוא   –  92
ההיכרות  חייו.  סיפור  את  ושמעו 
סיפורי  ועם  מיוחדות  דמויות  עם 
את  מחזקת  והתיישבות  אמונה 
בהמשך  אותם  ומפתחת  תלמידינו 

דרכם. �

70 תלמידים בשלוחה
במעלה אפרים 

בזמן אלול עסקו תלמידי 'חי רועי' 
בשמירת  מרכזיות  סוגיות  בלימוד 
בפעילות   – הציבורית  השבת 
של  ובפעילות  בשבת  משטרתית 

חברת החשמל בשבת. 
המעשי  האתגר  עם  להיפגש  כדי 
לימוד  ליום  יצאו העמיתים  בנושא 

עמיתי 'חי רועי' מתמודדים
עם אתגרי השבת 

בירושלים, ובמהלכו נפגשו עם הרב 
באתגרי  שעסק  רימון,  צבי  יוסף 
הרב  חולים.  בבתי  השבת  שמירת 
הלכה  מדור  ראש  אהרון,  רונן 
הציג  ברבנות הצבאית,  וטכנולוגיה 
את  ופתח  מחר'  של  'השבת  את 
ומאתגר:  מיוחד  לכיוון  המחשבה 
איך אנחנו שומרים על צביון השבת 
עם ההתפתחות הטכנולוגית. מפגש 
הסיום היה עם הרב הראשי הרב דוד 
לאו שליט"א, והוא סיפר על המאבק 
בימים  הראשית  הרבנות  שמנהלת 
מדינת  של  היהודי  הצביון  על  אלו 
העצומים  הכוחות  כנגד  ישראל 
את  לגרור  ומנסים  בה  הפועלים 
המדינה למחוזות אחרים ורחוקים. 
טובה,  שנה  באיחולי  סיים  הרב 
והרב אופיר וולס, ראש תוכנית 'חי 
רועי', מסר לרב לאו סוגיה שנלמדה 
בנושא תפקידה של  בשנה שעברה 
ישראל  במדינת  הראשית  הרבנות 
את  ויאיר  עליה  יעבור  שהרב  כדי 

הארותיו. �

בשנת היובל לירושלים יצאו 
מאות מתלמידי ותלמידות 'בני 
דוד' לסיורים בעיר. התלמידים 
צעדו בעקבות הלוחמים בקרב 

סן סימון בקטמון, ובשעות אחר 
הצוהריים הצטרפו לעשרות 
אלפי הרוקדים בריקודגלים 

בשירת "ולירושלים עירך 
ברחמים תשוב".  �

יובל לירושלים

בריקודגלים 

בני דוד ֵעִלי  |  3חדשות

שרת  את  לארח  שמחנו 
שקד  איילת  הגב'  המשפטים 
של  הלימודים  שנת  בסיום 
על  דיברה  השרה  ב'.  מחזור 
חשיבות  ועל  הנשים  של  כוחן 

תרומתן לעם ולמדינה. 
במהלך השנה נפגשו התלמידות 
במדינת  משפיעות  נשים  עם 
שרנסקי,  אביטל  ובהן  ישראל, 
סיפור  את  שמעו  שממנה 
של  לצידו  החיים  ועל  חייה 
ויו"ר  ציון  אסיר  שרנסקי,  נתן 
הסוכנות היהודית. בראש חודש 
הלימודים  שנת  נפתחה  אלול 
בתפוח:  דניאלי'  ב'מדרשת 
תלמידות מחזור ג' הגיעו לשנת 
הכנה לשירות הלאומי עם סיום 
ביום  י"ב.  בכיתה  לימודיהן 
עם  ההורים  הגיעו  הפתיחה 

הרב שחר  עם  למפגש  בנותיהם 
והרב  המדרשה,  ראש  ורטמן, 
רב המדרשה.  אליעזר קשתיאל, 
לראות  התרגשנו  ההורים  בין 
המכינה,  של  א'  מחזור  בוגר 
ש־30 שנה אחרי לימודיו אצלנו 

הביא את בתו ללמוד ב'דניאלי'. 
באחד מימי המדרשה הראשונים 
ליום  המדרשה  בוגרות  הגיעו 
תלמידות  עם  מיוחד  לימוד 
שנת  פתיחת  לקראת  ג'  מחזור 

השירות שלהן. �

ב'מדרשת דניאליֿ' סיימו
שנה עם השרה איילת שקד

ופתחו שנה עם מחזור ג'
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תלמידי  יצאו  העצמאות  יום  בערב 
עם  לשמוח  הגבוהה  הישיבה 
התלמידים  רעננה.  העיר  תושבי 
חברי  עם  חגיגית  לתפילה  הצטרפו 
התפילה  ובמהלך  מוריה,  קהילת 
ראש  סדן,  יהודה  הרב  נשא 
על  והודיה  ברכה  דברי  הישיבה, 
לחוגגים  המיוחדת.  החג  שמחת 

מר  רעננה  עיריית  ראש  הצטרף 
והוא הודה לתלמידי  ביילסקי,  זאב 
לחגיגות  הצטרפותם  על  הישיבה 
גם  המסורת  את  להמשיך  וביקש 
התפילה  לאחר  הבאות.  בשנים 
התקיימה סעודת חג, ובסיומה יצאו 
התלמידים לרחובות העיר והצטרפו 

לריקודים בבמות.  �

זוכרים ולא שוכחים את
הדר גולדין ז"ל

ישראל. בחודשי הקיץ הגיע אביו,  גולדין עדיין לא הובא לקבר  הדר 
שמחה גולדין, לשיחה עם תלמידי המכינה, וקרא להם להיות שותפים 
בעשייה להגברת המודעות ולהפעלת לחץ על חמאס להשבת גופתו 
פרידה  כמתנת  'דניאלי',  תלמידות  ישראל.  לקבר  והבאתו  הדר  של 
של  האוכל  בחדר  הדר  של  מילותיו  את  לצייר  החליטו  למדרשה, 
המדרשה: "בחיים אתה יכול לבחור – להתעסק בעצמך או להתעסק 

בדברים גדולים". �

רכזת בוגרות ב'דניאלי'
על  לשמור  ממשיכים  במדרשה  גם 
קשר עם הבוגרות, ולשם כך מונתה 
מבקרת  שפירא  ענת  בוגרות:  רכזת 
את בוגרות המדרשה במקום שירותן 
בנעשה  אותן  לעדכן  ומקפידה 

המיוחדים  ובמפגשים  במדרשה 
לתהילה  רבה  תודה  הבוגרות.  של 
בעבר  הנושא  את  שריכזה  פולק, 
קשר  על  ולשמור  לפעול  וממשיכה 

עם הבוגרות. 

נערכה  השנה  ראש  שלפני  בשבת 
שבת בוגרות במדרשה, ואליה הגיעו 
כ־60 בוגרות, שהצטרפו לשבת גדולה 
תלמידות   140 במדרשה  היו  שבה 
ובוגרות. ביוזמת מחזור ב' ב'דניאלי' 

אמיר  הרב  שיעורי  ונערכו  שוכתבו 
סנדלר שניתנו במהלך השנה כהכנה 
לאור  יצא  ובקרוב  הלאומי,  לשירות 
הספר 'שיחות לקראת שירות לאומי' 

מבית 'מדרשת דניאלי'. �

התפללו  השבת  במהלך  חברון.  בעיר  לשבת  בקיץ  יצאו  המכינה  תלמידי 
ולמדו  בעיר  היהודי  היישוב  אנשי  את  פגשו  המכפלה,  במערת  התלמידים 

להכיר את המורכבות של החיים בעיר ואת האתגר שביישובה. �

חוגגים עצמאות ברעננה 

הישיבה הגבוהה

שבת חברון

לוח שנה שולחני
'בני דוד' תשע"ח 

לאור  הוצאנו  שעברה  כבשנה 
לשנת  עברי  שולחני  שנה  לוח 
תשע"ח. הלוח יצא לאור בסיוע 
הקשורים  עסקים  של  פרסומות 
ואנו  דוד',  'בני  למוסדות 
ועל  השותפות  על  להם  מודים 
התמיכה. אפשר לקבל לוח שנה 

במשרדי 'בני דוד' או לשלוח דוא"ל למשרדינו:
info@bneidavid.org המלאי מוגבל; כל הקודם זוכה. �

מכינה ישיבתית לצה“ל

The Military Yeshiva

Academy of Israel
ישיבה לבוגרי צבא

Yeshiva for 

Discharged Soldiers
ישיבה גבוהה

Advanced
 Yeshiva

שלוחת מעלה אפרים

Maale Efraim
Branch

מדרשה לבנות דניאלי

Midreshet  Danieli

for Young Women
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בני דוד עלי

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

www.bneidavid.org
ניתן להשיג באתר

korimnavon.co.il

ספרו החדש של
הרב אליעזר קשתיאל

‘סימן לבנים‘
שיחות למועדי השנה

דולה ומשקה
בירור סוגיות בטוען ונטען

הרב אלי סדן

שיחות לקראת
גיוס לצה“ל
הרב אלי סדן

שפתי תפתח
על תפילת שמונה עשרה

הרב חיים וידל

ויהי ידיו אמונה
שיעורים בנושא חברה, מדינה 

ודמוקרטיה | הרב אלי סדן

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ׂשְ
כיוונים בתפילת שמונה עשרה

חיים וידל

דולה ומשקה

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

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

 – ידידינו  ספר חדש שהוצאנו לאור בעזרת 
חלק ג' של שיעורי הרב קשתיאל על 'מסילת 
נהנים  והם  לחיילים,  מחולק   – ישרים' 
'בני  ולתורת  המדרש  לבית  חיבור  מהמשך 

דוד'. �

הרב אליעזר קשתיאל

ים
שר

ת י
סיל

ל מ
ם ע

ורי
שיע

The Military Yeshiva Academy of Israel

מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

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

שיעורים על
מסילת ישרים
לרבי חיים משה לוצאטו

מידת הנקיות
לחיילים

ג

מהדורת כיס לחיילים | ג

ספר חדש
של 

שיעורי 
הרב 

קשתיאל
על 

'מסילת 
ישרים' 

– מחולק 
לחיילים

בני דוד ֵעִלי  |  5חדשות

הרב אליעזר קשתיאל ראש הישיבה לבוגרי צבא ב״בני דוד״  |  נערך ע״י אלעד ברנד
מאמר מתוך הספר 'סימן לבנים' על מועדי השנה

קולו של יום
בחודש אלול התרגלנו לשמוע את קול השופר, 
נותרה  לפנינו  אולם  התרועה'.  'יום  ובשיאו 
עדיין עוד תקיעת שופר אחת, התקיעה בסיומו 
של יום הכיפורים. תקיעה זו מלמדת שגם יום 
יום  קולות,  השמעת  של  יום  הוא  הכיפורים 
הממשיך את תקיעת השופר של ראש השנה. 
כך גם עולה מפסוקי היובל בתורה - "ְוַהֲעַבְרָּת 
ַלחֶֹדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִבִעי  ַּבחֶֹדׁש  ְּתרּוָעה  ׁשֹוַפר 
ַאְרְצֶכם"  ְּבָכל  ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים  ְּביֹום 
כשישראל  נוהג,  שהיובל  בזמן  ט(.  כה,  )ויקרא 

הכיפורים  ביום  תוקעים  אדמתם,  על  ישובים 
ְּדרֹור  "ּוְקָראֶתם  וחשובה,  עיקרית  תקיעה 

ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה" )שם, י(. 

יום הכיפורים
ַהּקֹול קולו של יום, הקול יפה לבשמים

שני צינורות ישנם בצוואר, ושט וקנה. האחד 
נועד לאכילה ולשתייה, והשני - להשמעת קול 
ודיבור. ביום כיפורים אנו משביתים את צינור 
הושט ופנויים לגמרי להשמיע קול בקנה. "קולו 
"בשעה  יריחו  עד  נשמע  היה  גדול"  כהן  של 
שהוא מזכיר את השם ביום הכיפורים" )תמיד 
ג, ח(. משמעות הצום היא לבחור בקול, "ִּכי ֹלא 

מֹוָצא  ָּכל  ַעל  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם  ַעל 
הפה,  מוצא  ג(.  ח,  )דברים  ָהָאָדם"  ִיְחֶיה  ה'  ִפי 
קולות הקודש, הם הם אלו שמביאים והביאו 
חיים לעולם, "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו 
יום  הכיפורים,  יום  ו(.  לג,  )תהלים  ְצָבָאם"  ָּכל 
החתימה לחיים, הוא היום שמברר את שורש 
כהן  מפי  יוצא  שהוא  המפורש  "שם  החיים, 

גדול" )יומא ו, ב(. 

הקול יפה לבשמים
אחת העבודות הנמצאות במרכז עבודתו של 
הכנסת  היא  ביום-הכיפורים,  הגדול  הכהן 
הכיפורים  יום  בערב  ולפנים.  לפני  הקטורת 
לוקח הכהן הגדול קטורת מלוא חופניו וכותש 
אותה היטב כדי שתהא "דקה מן הדקה". על 
הליך הכתישה נאמר - "תניא רבי נתן אומר: 
הדק,  היטב  היטב  הדק  אומר,  שוחק  כשהוא 

מפני שהקול יפה לבשמים". 
הקלעים.  מה שמאחורי  על  מלמדת  הקטורת 
הקליפה,  את  סודקת  הסימנים  שחיקת 
הגנוז  הריח  יכול  וכך  נשבר,  המעטה החיצוני 
העולם,  את  ולהנות  החוצה  לפרוץ  שבחומר 
"נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם, מריח 
היא  הקטורת  שחיקת  ע"ב(.  לט  )יומא  קטורת" 
היכולת להקשיב לקול הגנוז מבעד לעטיפות. 
רק לאחר ששוחקים את הקטורת הדק היטב, 

ולשמוע.  ולפנים,  לפני  אותה  להכניס  אפשר 
"ונתת ממנה לפני העדות באהל מועד, אשר 
לבשמים,  היפה  הקול  זהו  שמה".  לך  אועד 
הקול הפנימי הפורץ החוצה כמו הריח הטוב 

הפורץ לאחר שחיקת הקליפות החיצוניות. 

קולות השמחה
הוא  יום-הכיפורים  מוצאי  של  השופר  קול 
קריאת כיוון לכל השנה. השופר, המוציא את 
מה שבתוכנו החוצה,1 ילווה אותנו גם בסוכות 
בית  שמחת  ולקולות  נא"  "הושע  לקריאות 

השואבה. 
ָעָׂשר  ַּכֲחִמָּׁשה  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוִבים  ָיִמים  ָהיּו  "ֹלא 
ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים" )תענית ד, ח(, יום הכיפורים 
עולם,2  של  רבונו  עם  שלנו  החתונה  יום  הוא 
ו"כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר 
ו ע"ב(, מי שמעדיף את  )ברכות  בחמשה קולות" 
לקולות  מאפשר  לא  הקנה,  פני  על  הושט 

הפנימיים המלאים שמחה וחיים להתבטא.
דֹודּה  עם  ישראל  כנסת  של  הגדולה  בחתונה 
כהן  קולו של  קול שופר,  זכים,  קולות  יָשמעו 
השם  את  ובטהרה  בקדושה  שאומר  גדול 

המפורש. 
"קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה" 

)ירמיהו לג, יא(.

עיין מהר"ל, תפארת ישראל פרק ל: "וכל השמעת   .1
קול שופר הוא הוצאת הדבר לפועל". 

ְׁשֹלמֹה  ַּבֶּמֶלְך  ִצּיֹון  ְּבנֹות  "ּוְרֶאיָנה  ע"ב:  ל  תענית   .2
ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת 
ִלּבֹו" – יום חתונתו זה מתן תורה, יום הכיפורים בו 

ניתנו לוחות אחרונים. 



הרב  פגש  הקיץ  חודשי  במהלך   �

יואל בוגרים רבים בצבא ובאירועים 
ימי  לבוגרים:  שהתקיימו  נוספים 
לבני  יום  מחזור,  שבתות  עיון, 
ופעילויות  בוגרים  בני  שהם  מצווה 
מדי  מצטרפים  יואל  לרב  נוספות. 
פעם בפעם רבנים ורכזי מחזור, והם 
באים לשטח ופוגשים את החיילים 

בבסיסים ובשטחי האימונים. 

שהחלו  כ"ט,  מחזור  בוגרי   �

מחזור  ברכז  זכו  השנה,  להתגייס 
מאחלים  אנו  לו  גופר,  טל   - חדש 

הצלחה רבה בתפקידו.
 – רכז  נוסף  בישיבה הגבוהה  גם   �

אבישי מעודה. אבישי מצטרף לאסף 
עם  נהדרת  עבודה  שעושה  אביעד, 
בוגרי הישיבה הגבוהה, שמספרם גם 

הולך וגדל.

יצאו  בבין הזמנים, בחודש אב, 
צבא  לבוגרי  הישיבה  תלמידי 
ליום טיול בנחל משמר, הנשפך 

ממדבר יהודה אל ים המלח.
מסורת הטיול בישיבה התפתחה 
מגבשת  כפעילות  השנים  עם 
חברים'  ל'דיבוק  המובילה 
מקניין  חלק  שהוא  החשוב, 
החדשים  הכירו  בטיול  התורה. 

מתוך  תלמידים  הוותיקים;  את 
הטיול  את  הדריכו  החבורה 
וגם  והצומח  החי  בסקירת 
סיום  עם  גאולוגית.  בסקירה 
והוכנה  מנגלים  נפרסו  המסלול 
לכלל  מפנקת  צוהריים  ארוחת 
את  שיבחו  כולם  המשתתפים. 
היוזמה המבורכת מתוך ציפייה 

רבה לטיול הבא. �

טיול גיבוש בישיבה לבוגרי צבא

בס"ד
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מתקדמת במרץ. לצורך קידום גיוס 
המדרש  בית  להשלמת  המשאבים 
יצאה המכינה במבצע מיוחד לגיוס 

המונים. 
 30' במסגרת הקמפיין, שזכה לשם 
אהבה  מחזירים  שעות,   30  – שנה 
וחמישי  רביעי  בימים  למכינה', 
בספטמבר(   7–6( באלול  ט"ו–ט"ז 
הרבנים  התלמידים,  התגייסו 
לאנשים  להגיע  כדי  הצוות  וכל 
מהם  ולבקש  האפשר  ככל  רבים 
של  המדרש  בית  בבניין  להשתתף 
ידידי  עם  מוקדם  סיכום  המכינה. 
כל  דוד' הבטיח שעל  'בני  מוסדות 
יוצא  המבצע  במהלך  שיגויס  שקל 
שקלים  שני  הידידים  יתרמו  הדופן 
הציבה  שהמכינה  המטרה  נוספים. 
לעצמה הייתה גיוס מיליון שקלים 
– שיהפכו למעשה לשלושה מיליון. 
שיטת גיוס זו אינה נטולת סיכונים: 
אם הסכום שייתרם לא יגיע למיליון 
יהיו פטורים  גם התורמים  שקלים, 
שהמבצע  כך  מהתחייבויותיהם, 
הרבים  והמאמצים  ככישלון  יוגדר 

שהושקעו בו ירדו לטמיון. 
בעיקר  נעשה  הכספים  גיוס 
שהוקם  טלפוני  חמ"ל  באמצעות 
לצורך המבצע במבנה בית המדרש 
באמצעות  בנייה,  בשלבי  הנמצא 
של  האינטרנט  ואתר  הפייסבוק 
ברשתות  ובהסתייעות  דוד'  'בני 
ההשטאג  תחת  החברתיות, 
 . ה נ י כ מ ל _ ה ב ה א _ ם י ר י ז ח מ #
ביום   16:00 בשעה  החל  המבצע 
ה'  ביום   18:00 השעה  ועד  ד', 

כיעד  שהוצבו   ₪ 3,000,000 גויסו 
פנתה  שנותרו  בשעות  הראשון. 
בבקשה  הרחב  לציבור  המכינה 
גם  שותף  ויהיה  לסייע  שימשיך 
המדרש.  לבית  הריהוט  לרכישת 
והמשיך  לאתגר  נענה  ישראל  עם 
וכך  המכינה,  על  אהבה  להמטיר 
של  המדהים  ליעד  הקמפיין  הגיע 

 .₪ 3,950,000
תלמידי  כל  השתתפו  במבצע 
אחד  וכל  והבוגרים,  המוסדות 
הרעיון  את  להפיץ  פעל  בדרכו 
בבקשה  וידידיו  מכריו  לכל  ופנה 
שוטפים  דיווחים  שותפים.  שיהיו 
ושידורים חיים התקיימו בפייסבוק 
שעות  כל  לאורך  דוד'  'בני  של 
לכל  לב  מקרב  תודה  המבצע. 
ליעד  להגיע  שסייעו  השותפים 
המדרש.  בית  בניית  את  ולקדם 
והנצחה  הקדשה  אפשרויות  נותרו 
לפרטים:  המדרש,  בית  במבנה 

� trumot@bneidavid.org

30 שנה – מחזירים אהבה למכינה

שומרים על קשר עם הבוגרים הרב יואל מדווח מהשטח

בוגרי  בפיקוד  מילואים  גדודי   �

הצטיינות.  בתעודות  זכו  דוד'  'בני 
נשיא  העניק  ביוני,   27 בתמוז,  בג' 
ריבלין  )רובי(  ראובן  המדינה 
המצטיינות  המילואים  ליחידות 
על  הוקרה  תעודות  תשע"ז  לשנת 
המדינה.  ביטחון  לחיזוק  הישגיהן 
הנשיא  בבית  שהתקיים  בטקס 

ו  ק נ ע ו ה
ת  ו ד ו ע ת
יחידות  ל־16 
ם  י א ו ל י מ
ן  ת ו ל י ע פ ש
נחישות  במסירות,  מתאפיינת 
והתמדה. הנשיא דיבר על חשיבות 
המילואים,  אנשי  של  השירות 
הניסיון  בעלי  הקצינים,  ובמיוחד 
הגבוהה.  והמוטיבציה  המצטבר 
במפקדי הגדודים וסגניהם שקיבלו 
מבוגרי  קצינים  היו  הוקרה  תעודת 

'בני דוד'.

עקבו אחרינו בפייסבוק
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