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חדשות

לפני 30 שנה החלו את לימודיהם 
בני מחזור א' של 'בני דוד' במבנה 
תעשייה בקצה היישוב עלי. המבנה 
במהלך  צד  לכל  ונמתח  הורחב 
עקב  תשע"ו  ובפסח  השנים, 
המדרש  בית  עבר  מקום  מצוקת 

לחדר האוכל.
אבן  הונחה  תשע"ז  בסוכות 
למכינה,  חדש  מדרש  לבית  הפינה 
תשע"ח  בסוכות  טובה  ובשעה 
בית  משתתפים  רב  באירוע  נחנך 
בקריית  המכינה  של  המדרש 
באירוע  ונבנית.  ההולכת  המכינה 
השתתפו רבנים, תלמידים, בוגרים 
אנג'לס,  מלוס  גינדי  משפחת  ובני 
בית המדרש. אלי  בבניית  שסייעה 
גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה 
בירך את תלמידי  א',  ובוגר מחזור 

בורא עולם
בקניין
השלם

זה הבניין...

מחזור ל' על כניסתם ללמוד במבנה 
משימות  שיש  להם  ואמר  החדש 
בצה"ל  רק  לא   - במדינה  רבות 
אלא גם במרחב האזרחי והציבורי 

במדינה. 
מר אלן גינדי דיבר על הזכות שהוא 
מדרש  בבית  שותף  להיות  מרגיש 
העם  למען  הפועל  וראוי  מכובד 
הרב  ישראל.  ברוח תורת  והמדינה 
האחריות  על  ודיבר  סיכם  סדן 
את  למלא  כעת  לנו  שיש  הגדולה 

של  רוח  גדולה,  ברוח  האבן  מבנה 
ואמונה  במסירות  הפועלת  תורה 
קדוש.  וגוי  כוהנים  ממלכת  לבניין 
את האירוע ליווה הזמר יונתן רזאל, 
המשתתפים  כל  את  שימח  והוא 
מאיר  משפחת  אותם.  והרקיד 
את  שתרמה  מקנדה-חשמונאים, 
המזוזה  את  קבעה  הפתח,  מזוזת 
לבית  במיוחד  שעוצבה  היפה, 

המדרש.
ומטרתן  בקצב  נמשכות  העבודות 

את  הכיתות,  בניין  את  להשלים 
התשתיות  גמר  ואת  הפיתוח 
התורה  קול  הקרובים.  בחודשיים 
ובלילה,  ביום  המדרש  מבית  עולה 
ואנו מודים מקרב לב לכל השותפים 
שמסייעים  שסייעו,  הרבים 
ושיסייעו בבניית קריית המכינה. �
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אפרים  במעלה  המדרש  בית 
ממשיך להתפתח ולומדים בו כיום 
גבריאל  מר  ידידנו  תלמידים.   70
לתרום  החליטו  ורעייתו  בוסביב 
ספר תורה לעילוי נשמות הוריהם 

ובחרו להכניסו למעלה אפרים. 
בבית  נכתבו  האחרונות  האותיות 
אפרים  מעלה  של  המרכזי  הכנסת 
בכתיבת  ושירים.  פיוטים  בליווי 
אחותו  גבריאל,  זכו  האותיות 
וחברו ואיתם מר שלמה ללוש, ראש 
המועצה המקומית, הרב של מעלה 

ראש  בראון,  אליעזר  הרב  אפרים, 
תלמידים  המכינה,  רבני  השלוחה, 
נעטף  הכתיבה  בסיום  ותושבים. 
שמחה  ותהלוכה  במעיל  הספר 
היו  התהלוכה  בראש  לדרך.  יצאה 
התורה  וספר  חופה  מזמר,  רכב 
שנישא בידי התורם שאליו הצטרף 
אפרים  מעלה  ותלמידי  סדן,  הרב 
הספר  את  והובילו  ושרו  רקדו 
המדרש.  בבית  החדש  למעונו 
בוסביב  למשפחת  מסורה  תודתנו 

על תרומתם המכובדת. �

ספר תורה חדש ראשון
נכנס ל'בני דוד' מעלה אפרים

יצאו  חורף  לזמן  החזרה  לפני 
תלמידי המכינה לסדרת ניווטים 
הסדרה  ובמהלך  גורל,  בגבעות 
וחיבורה  מפה  קריאת  למדו 
מובילים  הניווטים  את  לשטח. 
את  החונכים  דוד'  'בני  בוגרי 
גם  החדשים.  המכיניסטים 
יצאו  אפרים  מעלה  תלמידי 
הלכו  שבה  שטח  לסדרת 
שלושה ימים באזור שדה בוקר. 
לקרקע  להתחבר  למדו  הם 

כמדי שנה בשנה במוצאי ראש השנה הרב אבינר מגיע לבית המדרש 
המוסדות.  כל  תלמידי  עם  ותשובות  שאלות  לערב  צבא  לבוגרי 
שאלות נשאלות בכל התחומים: הלכה, אמונה, ארץ ישראל, משפחה 
והעלה  המיוחד  בחינו  השאלות  כל  על  ענה  אבינר  הרב  והשקפה. 

הרבה חיוכים על פני קהל השומעים. �

שו"ת עם הרב שלמה אבינר

לומדים להכיר את השטח

לבד  כשנמצאים  גם  ולהסתדר 
בשטח, עם מה שהטבע נותן. �
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ספר חדש בהוצאת בני דוד שיחות לקראת שירות לאומי
נערך על פי שיעוריו המיוחדים של הרב אמיר סנדלר שניתנים במדרשת דניאלי

בני דוד עלי
לרכישה:

משרדי בני-דוד, ֵעִלי
02-9407888

info@bneidavid.org

"עיקר החידוש הוא להצליח 
לרתום, לחבר חיבור של נצח

בין מקורות הקודש ובין משימת 
השירות החשובה כל כך"

)מתוך ההקדמה(



אביטל נוביק
מנהלת המשרד

ומרכזת המדרשה

יעל חאזי
אחראית קבלת תלמידים

ומכון הוראה

עדנה נחמה
רל"שית הרב סדן

ומרכזת מעלה אפרים

נחמה שטול 
גזברות

שירה נדב
גיוס משאבים

ומנהלת פייסבוק

יאיר שימל
מנהל אדמיניסטרטיבי

מתניה מאיר
אחראי רכש, אחזקה ומטבח

יואל רכל
אחראי חיילים ובוגרים

קובי מלצר
אחראי אינטרנט, 
מחשבים ו'חי רועי'

ליאור שטול
מנכ"ל

חוזרים הביתה 

את הכירו את צוות המשרד של 'בני דוד' שמנהל  צוות  פועל  דוד'  'בני  מוסדות  של  העשייה  כל  מאחורי 
שבועית  לישיבה  המשרד  צוות  מתכנס  ראשון  יום  בכל  העניינים. 
ומתכננים  נושאים  מעלים  המוסדות,  בכל  בנעשה  מתעדכנים  שבה 
את השבוע הקרוב. אנו מודים לצוות הנפלא, שעושה לילות כימים 
כדי שהמערכת תפעל בצורה מיטבית, יעילה וטובה, ומאחלים לכולם 

הצלחה בהמשך הדרך.

הגיעה  סוכות  המועד  חול  במהלך 
סגל  ואנשי  תיירים  קבוצת 
לביקור  השנהב  מחוף  דיפלומטי 
המכינה.  של  החדש  המדרש  בבית 
תושב עלי המקיים קשרים עם חוף 

עידו  המקומי  הוועד  ויו"ר  השנהב 
מאושר הציגו את מוסדות 'בני דוד' 
שלהם.  החינוכית  התפיסה  ואת 
בגמר הביקור שאלו האורחים אם 
הם יכולים לרשום את ילדיהם. �

ביקור קבוצת חוף השנהב
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כעת  שזכו  הגבוהה,  הישיבה 
לחדר האוכל שלהם. אכלוס כל 
התארגנות  דרש  האוכל  חדרי 
המטבח  צוות  עם  לוגיסטית 
ותוכנית  וצורי,  עליזה  הוותיק, 
החלה  כבר  חדשה  פעילות 
לפעול. כעת אנו מקווים שחדר 
האוכל ייתן שירות מלא, טעים, 
נקי ויעיל לכל התלמידים. �

חדר האוכל בתפוסה מלאה

וחדר  המדרש,  לבית  וברגילות 
לרווחת  שוב  שופץ  האירוח 
למשכן  המעבר  מאז  הרבים. 
החדש יש גם מקום מיוחד ללימוד 
המדרש,  בית  במרכז  חיילים  עם 
שיעורים  של  מפורט  לו"ז  ונתלה 
במסגרות  המתקיימים  וחבורות 
היממה. שעות  בכל   השונות 
ומי  אנו שמחים תמיד בהגעתכם, 
חברותא,  במציאת  עזרה  שצריך 
את  בה  לשים  מיטה  או  שיעור 
בשמחה  להתקשר  מוזמן  הראש 

ליואל: 050-8849202. �

לבית  מגיעים  ואיתו  הגיע  החורף 
המדרש לבוגרי צבא קצינים ונגדים 

שהשתחררו, בני מחזור כ"ד.
בברכת  פניהם  את  מקבלים  אנו 
להם  ומאחלים  השווים'  'ברוכים 
לבית  טובה  וכניסה  רכה  נחיתה 
החורף  סוף  לקראת  המדרש. 
ממחזור  רבים  בוגרים  ישתחררו 
להגיע  אותם  מזמינים  ואנו  כ"ו, 
קיץ.  זמן  לקראת  המדרש  לבית 
כנס  יתקיים  החורף  במהלך 
פרשת  ובשבת  ערכי,  משתחררים 
מיוחדת  שבת  נקיים  שמות 
לקראת השחרור עם הרב אלי, הרב 
פרטים  והר"מים.  הרכזים  אוהד, 
המחזור.  רכז  גרובס,  לירן  אצל 
הוצאת  את  השלמנו  לאחרונה 
על  קשתיאל  הרב  שיעורי  סדרת 
ממשיכים  ואנו  ישרים  מסילת 
בשטח. לחיילים  אותו   לחלק 
בחופשות  מגיעים  רבים  חיילים 

המכינה  עברה  טובה  בשעה 
ופינתה  החדש  המדרש  לבית 
לאחר  האוכל.  חדר  אולם  את 

הפינוי נצבע חדר האוכל, שופץ 
ולאחר  יסודי,  ניקיון  ונוקה 
תלמידי  אליו  נכנסו  שבוע 



הלימודים  שנת  פתיחת  לפני 
רועי'  'חי  תלמידי  יצאו  האקדמית 
אתגרי  עם  היכרות  סיור  ליום 
נפתח  היום  בדרום.  ההתיישבות 
במפגש עם שי דרומי בעניין חוות 
המיוחד  האישי  והסיפור  הבודדים 
שלו, שהביא לחקיקת 'חוק דרומי'. 
משם נסעו התלמידים לאתר הזמני 
יוחאי  ופגשו את  של היישוב חירן 
חברון,  הר  מועצת  ראש  דימרי, 
עימם  ושוחחו  שכנר,  רון  מר  ואת 
באזור  ההתיישבות  קידום  בעניין 
היישוב  שבהקמת  האתגר  ועל 
חירן  של  המייסד  הגרעין  חירן. 
'חי  תוכנית  של  זהה  בסיור  הוקם 
כיום  שנים.  שמונה  לפני  רועי' 
גרות באתר הזמני כ-30 משפחות 

בקרוב  לעלות  ומייחלות  הפועלות 
לאתר הקבע של היישוב. 

שבע  בבאר  אור'  'תנועת  לבית 
תושבי  בוגרינו  עם  למפגש  הגענו 
בק.  ואבישי  בזק  שמואל  חירן 
נערך  צוהריים  ארוחת  לאחר 
מעיין,  יאיר  מר  עם  מעניין  מפגש 
פרס  והוא  הבדווים,  מנהלת  ראש 
בעשייה  השנים  רב  ניסיונו  את 
הציבורית וחידד את הנקודה שיש 
"מה  תירוצים:  לחפש  ולא  לעשות 
נפגשנו  לסיום  לעשות".  לעשות? 
'תנועת  מנכ"ל  פלמר,  רוני  מר  עם 
בנגב  בהתיישבות  העוסקת  אור', 
תוכנית  את  הציג  והוא  ובגליל, 
2048 ודיבר על החשיבות שבתכנון 

לטווח ארוך. �

מחזור  בוגרות  התארחו  וילך  פרשת  בשבת 
א' וב' של מדרשת דניאלי ביישוב תפוח. את 
השבת ליוו משפחת הרב קשתיאל ומשפחתה 

של עידית סלע, מחנכת במדרשה.
וביקשו  תוכן  מלאת  משבת  נהנו  הבוגרות 
חורף  בזמן  זה.  מסוג  במפגשים  להרבות 
לשיעורים  להצטרף  מוזמנות  הבוגרות 

עבודה  לאחר  חמישי.  יום  מדי  במדרשה 
לאור  יצא  ב'  מחזור  בוגרות  של  מאומצת 
שירות  לקראת  השיחות  ספר  אלה  בימים 
לאומי. הספר נערך על פי שיעוריו המיוחדים 
במדרשה.  הניתנים  סנדלר  אמיר  הרב  של 
נערכו  התלמידות,  בידי  שוכתבו  השיעורים 
ולבסוף  לשון  עריכת  עברו  אמיר,  הרב  בידי 

הכנה  המהווה  עמודים   220 של  ספר  עוצב 
יחולק  הספר  לאומי.  לשירות  מיוחדת 
שפירא,  ענת  הבוגרות,  רכזת  מידי  לבוגרות 
האחרונים.  בחודשים  לתפקידה  שנכנסה 
דניאלי  נשמת  לעילוי  לאור  יצא  הספר 

זוננפלד ז"ל. �

מדרשת דניאלי – עבר, הווה ועתיד 

'חי רועי'
עם הפנים להתיישבות

קום והתהלך בארץ
שבת כיתות

כיתות  לשבת  המכינה  תלמידי  יצאו  מרחשוון  חודש  במהלך 
בארץ.  אחר  במקום  מתארחת  שלה  הרב  עם  כיתה  כל  שבה 
תלמידי שנה ב' – מחזור כ"ט – התארחו במושב קשת ופגשו 
שם את בוגרי 'בני דוד' הרב בנצי המאירי, ראש מכינת קשת, 
והרב נדביה נאה, מנהל ישיבה תיכונית בצפת. תלמידי מחזור 
גלבוע, בשדה אליהו  היו ברמות השבים, בחספין, במעלה  ל' 
הוא  השונות  ולקהילות  לארץ  החיבור  יצחק.  ובמשואות 
היא חלק  זו  ושבת  חלק חשוב במערכת החינוכית השנתית, 

מפעילות זו. �
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)רמ"א, הלכות חנוכה, תר"ע(

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

 יחסים אוניברסליים
מלכות  עם  התמודדנו  בהם  ימים  החנוכה,  ימי 
יוון, מעוררים אותנו לברר את מערכת היחסים 
להשפיע   וניסיונותיהן  העולם  אומות  עם 
ומתי עת  נכון להיאבק  מבחינה תרבותית  מתי 
לחבק, איזו יוזמת חיבור מבורכת ואיזו מקוללת. 
מערכת היחסים  המתקיימת בינינו לבין אומות 

העולם אינה פשוטה כלל וכלל.

יין וחלב 
בעייתיים  משקאות  שני  ישנם  ההלכה  בעולם 
הם  שונים  וחלב.  יין   – מהגויים  באים  כשהם 
קוק  הרב  אומר  הזה,  והשוני  חומרתם,  במדרגת 
)פנקס יג', קלד(, מבטא את היחסים השונים בינינו 

לבין אומות העולם.
בעולם הסוד, היין האדום והחלב הלבן, מייצגים 
דין וחסד. היין מבטא את הדין, "ַאל ֵּתֶרא ַיִין ִּכי 
ִיְתַאָּדם" )משלי כג, לא(. האדום הוא צבע עז, חזק 
אדמוני  דוד  את  שמואל  שראה  "כיון  ועוצמתי, 
נתירא, אמר זה שופך דמים כעשו" )ילקוט שמעוני 
פ' תולדות(. לעומת זאת, החלב הלבן מבטא את 
החסד, את חלב האם, את הנתינה ללא גבולות 
וללא אינטרסים. שתי בחינות אלו, הדין והחסד, 
אומות  לבין  בינינו  מגעים  סוגי  שני  מתארות 

העולם, מגע של יין ומגע של חלב.
דין,  מלאות  הגויים  של  שכוונותיהם  בזמנים 
ועזות – חז"ל  גזרות קשות  כפוי ומאיים, כשיש 
מחמירים. אפילו על שרוך נעל יוצאים למלחמת 
את  ולשנות  לפגוע  מנסים  כשהעמים  קודש.1 
עולמנו הרוחני, אנו נאבק בכל הכוח. ביין שנגע 
אין מקום לשום פתיחות  גוי, החמירו מאוד,  בו 

והקלות. כך המדיניות בזמני דין ודם.
מותר  בו  נגע  שגוי  חלב  בחלב.  ההלכה  שונה 
לו  יש  וכן אפילו אם חלבו הגוי עצמו,  בשתייה, 
היתר, ובתנאי שישראל השגיח שלא עירב בו חלב 
טמא. ישנם זמני חסד, "זמני חלב", שבהם אומות 
העולם מתקרבות אלינו בידידות. הן מציעות לנו 
יוזמות  שלל  לרוב;  ומשאבים  תרבות  השכלה, 
טובות וברוכות. אך גם בזמנים אלו, של חלב גוי, 
לרדת  יש  טמא,  חלב  התערב  שלא  להשגיח  יש 
לעומק דעתו של אותו חסד.  עלינו לעיין האם 
מאחורי הקלעים מעורבת טומאה, רצון זר לטמא 

את הטהור ולטשטש את הזהות היהודית. 
כיצד מבדילים בין חסד אמתי לחסד מזויף? מתי 
"ֶחֶסד ְלֻאִּמים ַחָּטאת" )משלי יד, לד( ומתי החסד 

כולו לבן וטוב?

גבינה – חסד אמתי
שואלת  ע"ב(  )לה  זרה  עבודה  במסכת  הגמרא 
מדוע שלא נקבל חלב גוי שלא היה תחת פיקוח? 
לדעת  כדי  פשוטה  בדיקה  לערוך  אפשר  הרי 

1  סנהדרין עד ע"א: "אפילו אערקתא דמסאנא יהרג 
ואל יעבור".

שיחה לחנוכה
ָנֲהגּו ֶלֱאכ ֹל ַמַאְכֵלי ְּגִביָנה ְּבֲחֻנָּכה

שהחלב כשר. אם ניתן להכין מהחלב גבינה, הרי 
ואילו  מתגבן,  כשר  חלב  שרק  בידינו  נקוט  כלל 
מחלב בהמה טמאה לא ניתן להכין גבינה. גבינה 
היא שם קוד להבחנה בין חלב כשר לטמא, בין 

חסד אמתי למזויף. 
ויציבה,  מגובשת  היא  כשר,  מחלב  טובה,  גבינה 
כמו  טמא,  חסד  זמן.  לאורך  מעמד  ומחזיקה 
אינו מתגבן,  עומד,  הוא חסד שאינו  חלב טמא, 
גויים  יש  זאת,  עם   . ארעי  אלא  עקבי  אינו 
לכשר, היחסים  בין חלב טמא  שאינם מחליפים 
בהם  יש  ורציניים,  כנים  ובתמים  באמת  איתם 
ושיתוף פעולה, מתוך מכנה  לקירוב  רצון אמתי 
ֱאֹלִהים  ְּבֶצֶלם  "ִּכי  על  המושתת  עמוק  משותף 
של  תפקידם  ו(.  ט,  )בראשית  ָהָאָדם"  ֶאת  ָעָׂשה 
חכמי ישראל יהיה להבחין בין חלב לחלב. מתי 
יקבלו ישראל דעת, פילוסופיה ותרבות מאומות 
העולם, ומתי לא. האם מדובר בהשפעה חיובית 
שמניעיה  כשרים? האם החלב הזה מתגבן ויציב, 

או שמקורו טמא, חלילה. 
אם כן, מדוע בכל זאת גזרו חז"ל שחייבים לעמוד 
ולהשגיח על הגוי החולב? הרי אפשר לברר את 
לגבינה.  הפיכתו  על-ידי  בקלות,  החלב  כשרות 
התערבבה  שמא  חוששים  שאנו  הגמרא  עונה 
נצליח  שלא  כמות  טמא,  מחלב  קטנה  כמות 
כמות  הגבינה.  עשיית  לאחר  גם  בה  להבחין 

לשמור  יש  כולה.  היחסים  איכות  על  שתשפיע 
על ערנות ולברר היטב מה מסתתר בכוונתו של 

אותו חלב.

הארס הרוחני
הגשמיים,  הארסים  נגד  "מההגנות 
הארסים  נגד  הגנה  ללמוד  יש 

הרוחניים...". )קובץ ו', קיז(
ישנם שני סוגי ארס, "ישנם ארסים שהם מביאים 
צריכים  ונגדם  והכחות,  החושים  תרדמת 
וכיוצא".  כיין  המעוררים,  בדברים  להשתמש 
תרדמה  היוצרות  תרבותיות  השפעות  ישנן 
כלפי  התלהבות  כל  צינון  אדישות,  מין  רוחנית, 
ארסיות  השפעות  אותן  כנגד  נשגבים.  ערכים 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  "ְוַיִין  ומעורר.  יין ממריץ  צריך 
- ָּכְך ִּדְבֵרי תֹוָרה ְמַׂשְּמִחין ַהֵּלב" )שה"ש רבה, פרשה 
יין היוצר שמחה והתלהבות כלפי כל רעיון  א'(. 

ומחשבה של קודש. 
המאופיינים  יש סוג אחר של ארסים,  מצד שני, 
החושים  את  ומעוררים  מקדיחים  "שהם  בכך 
להשתמש  דרוש  ולהם  מדאי,  יותר  והכוחות 
במיני רפואות והשקאות המניחים את הרעשת 
ישנה  בו".  וכיוצא  כחלב  והכוחות,  החושים 
חושים  מעוררי  ריגושים  על  הבנויה  תרבות 
ומחוללי סערות נפש. תרבות יוון, בה אנו נאבקים 
עד היום, ליבתה את התרבות ביצרים עזים, של 
ורגשות  תאוות  ומשתאות,  הוללות  וגוף,  חומר 
להגמון  שיבעלו  הבתולות  על  "גזרו  נמוכים. 
הזה  הנסיון  כנגד  אנטיוכוס(.  )מגילת  תחילה" 
יהודית  משתמשת  הישראלי,  הבית  את  לטמא 
ברעיון של השקאת חלב. החלב מרדים ומרגיע, 
ממתן את היצרים ומחזיר את ישוב הדעת. החלב 

מייצר יציבות במציאות החומרית הסוחפת. 
עלינו להתמודד בתבונה נגד הארסים הרוחניים. 
יש  וגם  בחלב,  ולעיתים  ביין  להשתמש  לעיתים 
ִּדְבִׁשי  ִעם  ַיְעִרי  "ָאַכְלִּתי   – עצמם  מהם  להיזהר 
ְוִׁשְכרּו  ְׁשתּו  ֵרִעים  ִאְכלּו  ֲחָלִבי  ִעם  ֵייִני  ָׁשִתיִתי 

ּדֹוִדים" )שיר השירים ה, א(.
חנוכה שמח, ובתאבון.
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ספרו החדש של הרב אליעזר קשתיאל
‘סימן לבנים‘ שיחות למועדי השנה



נותנים את הדם למדינה 
במוסדותינו.  לביקור  הדם  בנק  הניידות של  מגיעות  חודשים  בכל שלושה 
האחרונות  בשנתיים  דם.  לתרום  מגיעים  והתלמידים  נפרסות  המיטות 

הצטרפו לתורמים גם חניכי מעלה אפרים ותלמידות דניאלי. �

את  להעמיק  הרצון  בשל 
הציבורי  השיח  עם  ההיכרות 
תלמידי  התארחו  בישראל 
למדינאות  במכללה  המכינה 
'החברה  בנושא  עיון  ליום 
שבטים  בין  הישראלית – 
לאומה'. את היום הוביל מנכ"ל 
המכון איציק פוקס, בוגר מחזור 
התלמידים  דוד'.  'בני  של  י' 
מפי  מרתקות  הרצאות  שמעו 

יחיד  )'יחסי  מלאך  אסף  ד"ר 
בישראל'(,  לאומיות   – וחברה 
מר עמית הלוי )'מדיניות תקציב 
התרבות בישראל'( ופרופ' אודי 
אריאל  מאוניברסיטת  לבל 
תרבות  כמעצב  גוריון  )'בן 
אנו  אלו  עיון  בימי  משותפת'(. 
לתלמידינו  להעניק  מקווים 
אתגרי  עם  להתמודדות  כלים 

התקופה. �

פעילות רבה נעשית עם בוגרי 'בני דוד' השנה, וכיעד אנו משתפים פעולה 
עם יוזמות של הבוגרים. מחזור ז' ערך מפגש מיוחד בשחרית, מקום קסום 
ערב  ארוחת  לאחר  בהקמתו.  שותף  המחזור  מבוגרי  שאחד  ברוכין  ליד 
יואל מחכה  מכובדת הגיע הרב יגאל למפגש ושיחה אישית עם הבוגרים. 

ליוזמות נוספות. �

עם הפנים לבוגרים

מתמודדים עם אתגרי התקופה

מאות  מגיעים  אלה  בחודשים 
את  לבחון  ותלמידים  תלמידות 
למשפחת  להצטרף  האפשרות 
נערכו  היערכות  ישיבות  דוד'.  'בני 
קליטת  לקראת  הצוותים  כל  עם 
כדי  ישיבה(  )שבוע  השבו״שים 
לייעל את תהליך הקליטה ולשפרו. 
סרטון מיוחד של הרב אלי סדן ובו 

לרשת  עלה  שבו"ש  לקראת  עצות 
איש.  מ-20,000  יותר  בו  וצפו 
במדרשת דניאלי ייערכו כמה ימים 
פתוחים, ובהם יוכלו תלמידות י"ב 
אנו  המדרשה.  מפעילות  להתרשם 
מקבלים בברכה את כל השבו״שים 
החלטות  קבלת  להם  ומאחלים 

טובות. �

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה
החלה בכל מוסדות 'בני דוד'

חושבים ירוק
צוות  של  טובה  ותנועה  יעילות  לטובת  דוד'  ל'בני  נתרם  חשמלי  רכב 
האחזקה. במבנה המכינה החדש הותקן אגן ירוק שיטפל במים שמגיעים 
המזגנים  וממערכת  מהכיורים 
הגינות  להשקיית  אותם  וישיב 
זו מצטרפת  סביב המבנה. מערכת 
כאלה  נוספות  מערכות  לשלוש 
שפועלות במבני הציבור שלנו. �

בני דוד!תמידבני דוד...פעם

נשמח מאוד לראותכם
צוות בני דוד

נא הזדרזו  להרשם:

לבוגרינו היקרים

תוכנית היום:
התכנסות וכיבוד קל באולם בוגרי צבא  09:30

]בני דוד ב-waze[ פעילות היכרות  
דברי פתיחה הרב אלי סדן  10:15

לימוד אבות ובנות  10:45
שיעור סיכום וסרטון  11:30

נסיעה למדרשת דניאלי בתפוח  12:00
מנחה ושיחה במדרשת דניאלי  12:15

ארוחת צהריים  12:45
פעילות חווייתית משותפת לאבות ובנות  13:30
הפתעה! ]להביא פנסים ובגדים שאפשר ללכלך[  15:00

דברי סיכום עם הרב יגאל וחלוקת שי  16:30
סיום  17:00
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