
על הניסים ועל הנפלאות
שבע מאות תלמידי מוסדות 'בני דוד' מכינים עצמם לחיים של 
שליחות למען העם והמדינה. בוגרינו עושים חיל במקומות 
עבודתם ופועלים בהצלחה למען חיזוק העם והמדינה. ובכל 
זאת... בשנה האחרונה 'בני דוד' נתונה למתקפה של ארגוני 
שמאל קיצוניים, ובהם ישראל חופשית, הברית הישראלית 
המכינה  את  לסגור  למטרה  לו  ששם  נהוראי,  יאיר  ומר 
ועושה כל שביכולתו כדי לפגוע בנו, כולל תביעה מתוכננת 
בבג"ץ. בתמונה הקטנה, בוגרנו אלי גרונר מנכ״ל משרד ראש 

הממשלה לשעבר פוגש את נשיא סין.

עזרו לנו להמשיך בבניין
אנשי אמונה בעולם המעשה

המתוקשרות  המתקפות  בעקבות 
אנו  דוד'  'בני  רבני  על  הרבות 
בגיוס  אתגרים  עם  מתמודדים 
תרומות לאחזקה השוטפת של 'בני 
ולידידינו  לבוגרינו  מודים  אנו  דוד'. 
מהארץ ומהעולם המאמינים בדרכנו 
להמשיך  בידינו  לסייע  וממשיכים 
בעולם  אמונה  אנשי  ולהצמיח 
או  חד־פעמית  בתרומה  המעשה 

בתרומה חודשית קבועה. 
יכולים לתת מלגות  בעזרתכם אנו 
ולתלמידים  לתלמידות  לימודים 
ממשפחות מעוטות יכולת, להחזיק 
להעניק  אברכים,  ממאה  יותר 
מלגות לימודים לתלמידי 'חי רועי', 
באקדמיה  לימודים  המשלבים 

לבוגרי  המדרש  בבית  ולימודים 
צבא, לבנות ולהתפתח. 
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חדשות

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו" )הרב קוק( 

אנו מאחלים לכל בוגרינו וידידינו ולכל בית ישראל חג חנוכה שמח
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בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה“ל  ישיבה לבוגרי צבא

 ישיבה גבוהה  שלוחת מעלה אפרים
 מדרשה לבנות דניאלי
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על הניסים ועל הנפלאות

אחת לשנתיים־שלוש אנו עורכים 
הגרלה בין התומכים והשותפים 

באחזקת מוסדות 'בני דוד', והפעם 
בחרנו להודות לכולם ולשלוח

לכל התורמים הזכאים
לכרטיס הגרלה

סדרה של
שלושה ספרים
שמסכמים את

שיעוריו של
הרב קשתיאל
על הפרקים 

הראשונים של
מסילת ישרים.

הספרים במהדורת כיס,
כדי שהמעוניינים יוכלו

לקיים את מצוות "ובלכתך בדרך". 

אנו מודים לכם על התמיכה לאורך 
השנים ומבקשים שתמשיכו לעמוד 

לצידנו בהמשך הדרך. �

שבע  עם  נפתחה  הלימודים  שנת 
בכל  ותלמידים  תלמידות  מאות 
מוסדות 'בני דוד' שלומדים ומכינים 
למען  שליחות  של  לחיים  עצמם 
זקוק  ישראל  עם  והמדינה.  העם 
ואיכותי  אידיאליסטי  אנושי  להון 
בחינוך  בביטחון,  התחומים –  בכל 
דוד'  וב'בני  הציבורי –  ובמגזר 
תלמידים  בהכשרת  עסוקים  אנו 
בחיים  אתגר  שרואים  ותלמידות 
המעשה.  בעולם  אמונה  אנשי  של 
במקומות  חיל  עושים  בוגרינו 
בהצלחתם  שמחים  ואנו  עבודתם, 
העם  חיזוק  למען  ובפעילותם 

והמדינה. 
נתונה  דוד'  'בני  האחרונה  בשנה 
שמאל  ארגוני  של  למתקפה 
חופשית,  ישראל  ובהם  קיצוניים, 
יאיר  ומר  הישראלית  הברית 
לסגור  למטרה  לו  ששם  נהוראי, 
שביכולתו  כל  ועושה  המכינה  את 
תביעה  כולל  בנו,  לפגוע  כדי 

מתוכננת בבג"ץ. 
מדי  נמסרים  שלנו  המדרש  בבתי 
בנושאים  שיעורים  מאות  שבוע 
ברובם  השיעורים  ומגוונים.  רבים 
מועלים לאתר האינטרנט )מוזמנים 

מאזינים  אלפים  ועשרות  להיכנס(, 
קטעי  בעזרת  אלו.  לשיעורים 
משפטים, הוצאת דברים מהקשרם, 
וכדומה  לקויה  פרשנות  הכנסת 
מכפישים הארגונים האלה את שם 

המכינה ואת שמות רבניה. 
אנו מפיקים את הלקחים, והמשפט 
מקבל  בדבריכם"  היזהרו  "חכמים 
אנו  אלו.  בימים  תוקף  משנה 
ללמוד  ומנסים  לביקורת  מאזינים 
את  לחנך  נמשיך  אולם  ממנה, 
אתגרי  עם  להתמודד  התלמידים 
הדור שלנו מתוך לימוד מעמיק של 
התורה  מתוך  השונים,  הנושאים 
ולימוד  היכרות  מתוך  וערכיה, 
מעמיק על השפעת רוחות המערב. 
נצייד את תלמידינו ביכולת להבדיל 
ומפתחות  הממשיכות  הרוחות  בין 
המקורית  הישראלית  התרבות  את 
ובין הרוחות המנוגדות לדעת תורה. 
אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר 
בכל  לשיעורים  להאזין  האינטרנט, 
את  לעומק  ולהבין  שתבחרו  נושא 
הרוח והתורה הנלמדים ב'בני דוד'. 
יש  הזה  בזמן  גם  ההם  בימים  כמו 
נדע  ויחד  לעמנו,  רבים  אתגרים 

להתמודד איתם. �

עזרו לנו
להמשיך בבניין
אנשי אמונה

בעולם המעשה
לקראת סוף שנת התקציב 2018 אנו מבקשים מכם
להרים תרומה להמשך המפעל החשוב של 'בני דוד'.
אפשר לתרום באמצעות מעטפת ההחזר המצורפת

או באתר האינטרנט:

www.bneidavid.org
או חפשו בגוגל  ׳היה שותף בני דוד׳

₪250 לחודש x 15 תש' 4 כרטיסים₪130 לחודש x 15 תש' 2 כרטיסים₪70 לחודש x 15 תש' כרטיס 1

שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד' לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל —
ברצוני לרכוש כרטיס/ים לתרומה ע"ס: )סמן א(

שם משפחה ופרטי

עיר  . מס'   רח'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימה תאריך 
× 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  

ההגרלה ה־18, והפעם:

שי ללא הגרלה
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השנה  החלה  דניאלי  במדרשת 
של  ד'  מחזור  תוכניות.  במגוון 
במרץ  לימודיו  את  החל  המדרשה 
לומדות עם  והתלמידות  ובשמחה, 
מגוון רבניות ורבנים ומכינות עצמן 

לחיים של שליחות ועשייה. 
הן  הלימודים  מתוכנית  כחלק 

להכרת  לסיורים  יוצאות  גם 
העשירה  וההיסטוריה  האזור 
המיוחדת  אלול  בתוכנית  שלו. 
השתתפו  במדרשה  שנפתחה 
וחברותיהן  בוגרות  מ־30  יותר 
הימים  לקראת  לימוד  בחודש 
נפתחה  החגים  לאחר  הנוראים. 

ומשתתפות  הסטודנטיות,  תוכנית 
שרובן  סטודנטיות,   16 בה 
אריאל.  באוניברסיטת  לומדות 
במדרשה  גרות  הסטודנטיות 
ונהנות משירותי הקמפוס, ופעמיים 
בשיעורים  משתתפות  בשבוע 
כבר  ה'  מחזור  הערב.  בשעות 

הפתוחים  לימים  להגיע  מתחיל 
סדן  הרב  זה.  בחודש  המתחילים 
והרב לוינשטיין התארחו באולפנות 
על  התלמידות  עם  ושוחחו  רבות 
תחילת  לפני  הלימוד  חשיבות 
העוצמות  את  לבנות  כדי  השירות 

להתמודד עם אתגרי דורנו. �

פיטסבורג: עימו אנוכי בצרה 
11 יהודים נרצחו בבית כנסת בפיגוע שנאה בעיר פיטסבורג בארצות 
של  הנורא  מהרצח  הזדעזע  מקום,  בכל  כולו,  ישראל  עם  הברית. 
יהודים שנרצחו בשל היותם יהודים. תלמידי 'בני דוד' הצטרפו למפגן 

תמיכה ברשתות החברתיות שכותרתו "אנחנו איתכם". �

עקבו אחרינו בפייסבוק 
'בני דוד – עלי, מכינה ישיבתית לצה"ל'

באמצעות  דוד'  'בני  במוסדות  בנעשה  מתעדכנים  עוקבים  מ־3,000  יותר 
הרשת. אנו מעלים סרטונים וחדשות בכל שבוע ומזמינים אתכם להתחבר 
ולצפות. במחזור ל"א יש צלמים מוכשרים, והם מעבירים תמונות ותצלומים 

של פעילויות שצולמו מרחפן. התחברו ותיהנו משפע של עדכונים. �

מדרשת דניאלי
לומדות, מכירות את הארץ ובונות את המחזור הבא



ד'  מחזור  החל  טובה  בשעה 
תלמידים   40 עם  לימודיו  את 
מחזור  תלמידי  ל־40  שהצטרפו 
ג', שנשארו לשנה ב'. בית המדרש 
עם  הרבנים  וצוות  בלומדים,  מלא 
הרב אליעזר בראון ממשיכים יחד 
באווירה  השלוחה  את  להוביל 
של  המיוחדת  המשפחתית 
הגיעו  אלול  בחודש  השלוחה. 
בניהם,  עם  לימוד  לערב  ההורים 
מהם  ולמדו  הרבנים  עם  נפגשו 
מעלה  של  המיוחדת  התוכנית  על 

אפרים. 

לקראת ראש השנה עלו התלמידים 
הודלקו  שעליו  )ההר  לסרטבא 
כדי  המשנה  בתקופת  המשואות 
לבשר על קידוש החודש(, כמקובל 
ההר  ובראש  דוד',  'בני  במסורת 
קיבלו את הספר 'ויהי ידיו אמונה'. 
השתתפו  כיפור  יום  בערב 
ארץ  יישוב  במצוות  התלמידים 
גדי',  'מחנה  החדש  בישוב  ישראל 
עבדו,  התלמידים  בבקעה.  שהוקם 
עוד  ואספו  סחבו  פינו,  ניכשו, 
חלק  הקדוש.  היום  לפני  זכויות 
גדי'   ב'מחנה  נשארו  מהתלמידים 

התפללו  אחר  וחלק  כיפור,  ליום 
ביום כיפור ביישוב משואה. 

אפרים  במעלה  החל  חורף  זמן 
ראשון  בימי  מיוחדות  בהרצאות 
בנושאים רבים ומגוונים: היסטוריה, 
השקפות עולם בעת החדשה ועוד. 
ביום הבחירות לרשויות המקומיות 
בחרו התלמידים בתורה ואף ערכו 

סיום מסכת. 
החלו להגיע מתעניינים במחזור ה', 
שייפתח בשנה הבאה, ואנו נערכים 
עוד  ולבניית  הטובה  לקליטתם 

מחזור טוב במעלה אפרים. �

תלמידי  יצאו  תשרי  חגי  לאחר 
הרב  לניווטים.  לא'   - ל'  מחזור 
בהסבר  הניווטים  את  פתח  סדן 
אלא  בצבא  רק  לא  חשיבותם  על 
החיים:  אתגרי  עם  כהתמודדות 
ללמוד איך לחשוב, איך להכיר את 
הסביבה ולחפש את הדרך ובמיוחד 
התלמידים  לבד.  להתמודד  איך 
למדו את יסודות הניווט והשימוש 

במפה ותרגלו את היסודות. 
בוגרי  חנכו  התלמידים  את 
סייעו  והם  דוד',  'בני  בוגרי  צבא, 
גם  הניווט.  אתגרי  עם  להתמודד 
לטיול  יצאו  אפרים  מעלה  תלמידי 
במכתש  לימודי  וסיור  גיבוש 
אתגרים  בשטח,  לינה  כולל  הגדול, 
החדש,  המחזור  לגיבוש  ופעילות 

מחזור ד'. �

תלמידי  ירדו  כסלו  בחודש 
מסוג  לניווט  לדרום  המכינה 
לרהט,  ירדו  התלמידים  אחר: 
על  ללמוד  כדי  וחירן  באר שבע 
האתגרים  ועל  הבדווי  המגזר 
ישראל.  למדינת  מציב  שהוא 
ראשי  עם  נפגשו  התלמידים 

התיישבות  לפיתוח  הרשות 
בבית  התארחו  בנגב,  הבדווים 
פלמר,  רוני  עם  משימות'  'אור 
העוסקת  אור,  תנועת  מנכ"ל 
בוגרי  ופגשו  בנגב,  בהתיישבות 
ומחכים  היושבים  דוד'  'בני 

להתיישבותם בחירן. �

יורדים דרומה ממשיכים לתרום למדינה
עורך  חודשים  שלושה  בכל 
אדום'  דוד  'מגן  של  הדם  בנק 
התרמת דם במוסדות 'בני דוד'. 
להתרמה  שותפים  התלמידים 
דם  לחץ  במדידת  ברישום, 

ובתרומת דם. יותר ממאה מנות 
ובסיומה  התרמה,  בכל  נאספות 
שתייה  מקבלים  התלמידים 

מתוקה ואפיפית לחיזוק. �

מחפשים את 
הדרך הנכונה

מעלה אפרים בתנופה
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מרבים במפגשים בישיבה הגבוהה
שנת  החלה  הגבוהה  בישיבה 
ממאתיים  יותר  עם  הלימודים 
עם  לימוד  וערב  תלמידים, 
ראש  לקראת  נערך  ההורים 
השנה. ההורים למדו בחברותות 
שיעורים  ושמעו  הבנים  עם 

מרבני הישיבה. 
בימי חמישי נערך לעיתים לימוד 
הישיבה  תלמידי  של  משותף 
כיתות  תלמידי  עם  הגבוהה 

בעלי,  התורה  תלמוד  של  ז'–ח' 
את  מחזק  המשותף  והלימוד 
הקשר בין המוסדות ומחבר בין 

התלמידים. 
הגבוהה  הישיבה  בוגרי  גם 
בעלי  התכנסו  והפעם  נפגשים, 
במוצאי שבת פרשת וישב יותר 
למפגש  הישיבה  מבוגרי  ממאה 
וללימוד  הרבנים  עם  חברים 

משותף. �

השיר  את  היטב  מכירים  דוד'  'בני  בוגרי  כל 
הלימודים  בשנות  פעמים  עשרות  שמושר 
במכינה. השיר, שתיאר את פיתוח ההתיישבות, 
נעלם עם השנים מאוזני הציבור, אך בעשורים 
להמנון  שהתפתח  השיר,  נעשה  האחרונים 

שירים  על   10 ערוץ  של  כתבות  בסדרת  כולן.  המכינות  להמנון  במכינה, 
 – התפתחותו  ועל  השיר  על  מעניינת  כתבה  שודרה  להמנונים  שנעשו 

� https://www.10.tv/news/176317 :מוזמנים לצפות

מאות  השתתפו  חשאי  במבצע 
תלמידי 'בני דוד' בלימוד ש"ס בבלי 
אלי  הרב  של  הולדתו  יום  לכבוד 

סדן.
בכל  התלמידים  בין  חולק  הש'ס 
המוסדות, ובמהלך חודשים אחדים 
כמה  אחד  כל  התלמידים  למדו 
לש"ס.  הדפים  את  וצירפו  דפים 

המדרש  בבית  שנערך  לימוד  בערב 
של המכינה הפתיעו התלמידים את 
לסיום  אותו  כשהזמינו  סדן  הרב 
ה־70.  הולדתו  יום  לכבוד  הש"ס 
נציג התלמידים בירך את הרב בשם 
לו  ואיחל  המוסדות  תלמידי  כל 
המשך הרבצת תורה ואריכות ימים 

ושנים בבריאות איתנה. �

בני דוד ֵעִלי  |  5חדשות
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שורו הביטו
וראו מה גדול היום הזה
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מילים: ‘בני דוד‘

ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ְשׂ
צּו ּוָבאּו ָלְך, ּוָבאּו ָלְך ם ִנְקְבּ ָלּ ֻכּ

ה ל ָהֻאָמּ ְוַנִצּיָתה ׁשּוב ֶאת ָכּ
ַאֲהָבה ּוֶבֱאמּוָנה.  ְבּ

ׁשּורּו...

"ם ְוָהֹרא"ׁש "י, ּתֹוְספֹות, ַרְמַבּ ַרִשׁ
ָמָרא ַדף ְגּ ָמָרא, ְבּ ַדף ְגּ ּדּו ְבּ ִהְתַלְכּ

ְדָרׁש ית ַהִמּ ְוַנִצּיָתה ׁשּוב ֶאת ֵבּ
ְלֶהֶבת ַהּתֹוָרה. ַשׁ ְבּ

ׁשּורּו...

ה ים, ַנֲעַלִים ְוֻכְמָתּ רֹוֶבה, ַמִדּ
ֵבן ּתֹוָרה  ֵבן ּתֹוָרה, ְבּ ּדּו ְבּ ִהְתַלְכּ

ה ל ָהֻאָמּ ְוָנִביָאה ׁשּוב ֶאת ָכּ
ל ֶאְלָקָנה. יָטתֹו ֶשׁ ִשׁ ְבּ

ׁשּורּו...

מילים ולחן: זלמן חן 

יטּו ּוְראּו ׁשּורּו, ַהִבּ
דֹול ַהיֹּום ַהֶזּה, ַמה ָגּ

ַהיֹּום ַהֶזּה!
ָחֶזה ֵאׁש יֹוֶקֶדת ֶבּ

ֶדה. ׂ ָשּ ה ׁשּוב ּפֹוַלַחת ַבּ ְחֵרָשׁ ְוַהַמּ

ֵאת, ַמּכֹוׁש, טּוִרָיּה ְוִקְלׁשֹון
ְסָעָרה ְסָעָרה, ִבּ דּו ִבּ ִהְתַלְכּ

ְוַנְדִליָקה ׁשּוב ֶאת ָהֲאָדָמה,
ה. ְלֶהֶבת ְיֻרָקּ ַשׁ ְבּ

ׁשּורּו...

ילּו, ֲעלּו עּורּו, ַהְעִפּ
ַמה ּמֹוָרא ּוָמה ָרָעב, ּוָמה ָרָעב?

ֹלא ֵנַחת ְוֹלא ִניַעף
ַלע ְוָחָלב. ַבׁש ִמֶסּ ָיּזּובּו ׁשּוב ְדּ ַעד ֶשׁ

ׁשּורּו...

“שורו הביטו 
וראו“ נכתב על ידי 
זלמן חן )תרע“ה-

תשנ“ה(, שעלה 
מלטביה לארץ 
והיה מראשוני 

המתיישבים 
במושב תל צור, 

שהוקם ב־1932, 
וכיום אדמותיו הן 

שכונה באבן יהודה 
שבשרון. את השיר 

כתב והלחין חן 
לקראת העלייה 
לקרקע של תל 
אחר, תל עמל.
תל עמל היה 

הראשון ביישובי 
חומה ומגדל, 

והקיבוץ הראשון 
בבקעת בית שאן. 

כמו לכל יישובי 
חומה ומגדל, 

להקמתו נדרשו יום 
)או לילה(.

הוא הוקם מבוקר
עד ערב ב־כ“ו

בכסלו ה'תרצז
 - )10.12.36(

חומה בעלת קירות 
עץ כפולים שביניהם 
נשפכה שכבת חצץ, 
מגדל תצפית, סליק 
וצריפונים למגורים, 
שכוסו מיד בגגות. 

מלאכת ההקמה 
הסתיימה במהירות, 

כלים שעבודתם המשותפת מדליקה את האדמה בלהבה ירוקה, מלאת חיים.                     של יישובי חומה ומגדל, ואליה נלוו התרגשות ומפגן ראווה חקלאי, שרשרת של המראה. ההשתאות הייתה מהיום הזה, יום גדול אחד ולא יותר, כמשך ההקמה עמל. השיר התחיל ברצף של מילים נרדפות שהביעו השתאות ופליאה נוכח מילותיו של “שורו, הביטו וראו“ לא התייחסו באופן ישיר לחומה, למגדל או לתל ובאותו הלילה כבר נשלחו אותות ממגדל השמירה.
מתוך: ‘ארץ, שיר, סיפור‘  אפרת שהם. הוצאת מפה

ִלְפֵני קּום 
יעּו  ִדיָנה ִהִגּ ַהְמּ
ָלָאֶרץ ְצִעיִרים 

ִעם ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת 
ָחֶזה –  ָהֵאׁש  ְבּ

ַהּזֹו ָנְתָנה 
ָלֶהם ֶמֶרץ ְוַגם 

ְמָחה, ְנִחיׁשּות  ִשׂ
ְוַגם רֹוְממּות, 

בּוָרה ְוַגם ֹאֶרְך  ְגּ
רּוַח – ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ָזכּו ִלְהיֹות 
ֵדי ְמִדיַנת  ְמַיְסּ

ָרֵאל. ִיְשׂ
ֹלא ָהְיָתה זֹו 
ֵאׁש ַהּתֹוָרה, 

ּה  ַאְך ָהְיָתה ָבּ
ה ַאֲהָבה  ַהְרֵבּ
ָלַעם ְוָלָאֶרץ.
רֹוִצים ָאנּו 

ָלַקַחְתּ ֵאׁש קֶֹדׁש 
זֹו, ּוְלַהְדִליָקּה 

נּו – ַאְך  ִלֵבּ ְבּ
ַעם ִמּתֹוְך  ַהַפּ

ַהּתֹוָרה.  
ָרֵאל,  נּוז סֹוד ֶנַצח ִיְשׂ ּה ָגּ ְוָקא ַהּתֹוָרה – ָבּ י ַהּתֹוָרה, ַדּ ִכּ

ְרֵאִלי. ְשׂ ב ַהִיּ ה ְלעֹוָלם ֵמַהֵלּ ְכֶבּ ְוַדְוָקא ֵאׁש קֶֹדׁש זֹו – ֹלא ִתּ
מֹר  יְך ִלְשׁ יְך ִלְבנֹות ֶאת ָהֶאֶרץ, ַנְמִשׁ נּו ַנְמִשׁ ִלֵבּ ְוִעם ֵאׁש קֶֹדׁש זֹו ְבּ

ַאְרֵצנּו ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה, אֹור ד‘ ְלעֹוָלִמים. ְטחֹוָנּה, ְוִעם ֶזה ָנִאיר ְבּ ַעל ִבּ

הרב אלי סדן

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

בני דוד ֵעִלי מדרשה לבנות דניאלי
Midreshet  Danieli
for Young Women

ולא יכלו דברו לשלום:
חשיבות ההידברות וההיכרות

התארחו  וישב  פרשת  בשבת 
המכינה  תלמידי  ברק  בני  בעיר 
בשבת  אפרים.  וממעלה  מעלי 
יוסף,  את  מכרו  האחים  שבה 
לא  לשלום" –  דברו  יכלו  "ולא 
הייתה הידברות בין יוסף לאחיו 
הגיעו  שלום –  היה  לא  גם  ולכן 
עמוקה  להיכרות  המכיניסטים 
עם המגזר החרדי. במהלך השבת 
פגשו התלמידים תלמידי חכמים, 
אדמו"רים  ישיבות,  ראשי 
את  להכיר  ולמדו  ומשפחות 
אורח החיים, את לימוד התורה, 
את מנהגי החסידות ואת מפעלי 
במוצאי  בעיר.  הרבים  החסד 
מלווה  סעודת  נערכה  השבת 
ז"ל,  זיסר  מוטי  לע"נ  מלכה 
החשוב  המפעל  את  שהחל 

ברק,  בבני  המכינה  אירוח  של 
לפעול  ממשיכה  ומשפחתו 
במלווה  זו.  שבת  לקיום  במרץ 
האדמו"ר  השתתפו  המלכה 
מספינקא וראש עיריית בני ברק, 
ולרקוד  לשמוח  לברך,  שהגיעו 
מקהלה  לקולות  התלמידים  עם 
הערב.  את  שהנעימה  משובחת 
התלמידים והמארחים ציינו את 
כל  בין  לחיבור  המפגש  חשיבות 

חלקי עם ישראל. �



רצים לכבוד יום ההוקרה
לפצועי צה"ל

של  ביום  כשבועיים,  לפני 
מתקפת הטילים על הדרום, יצא 
הבוגרים,  רכז  רכל,  יואל  הרב 
עם לירן גרובס, רכז מחזור כ״ו, 
לסבב ביקורים אצל בני המחזור.
הרב יואל ולירן נפגשו עם בוגרים 

רבים בבסיסים רבים בדרום. 
על  בנוי  בצבא  הליווי  מערך 
רכזי חיילים בכל מחזור במכינה 
השומרים על קשר אישי עם בני 
במכינה  שנתון  ולכל  המחזור, 
בישיבה  שנתונים  שני  לכל  או 
מחזור.  מלווה  מוצמד  הגבוהה 
שכבר  בוגר  הוא  המחזור  מלווה 
סיים צבא ולומד בישיבה לבוגרי 
והוא  הגבוהה,  בישיבה  או  צבא 
מלווה את המחזור בזמן הלימוד 
של  השנים  שלוש  ובמשך  כאן 

השירות הצבאי. 
להיות בקשר  הרכזים משתדלים 

כחלק מתוכנית 'חי רועי', המשלבת 
ולימודי  מדרש  בית  לימודי 
וסיור  עיון  ימי  נערכים  אקדמיה, 
השנה  ראש  לקראת  מיוחדים. 
הרצאות  של  ליום  העמיתים  יצאו 
החל  היום  תשתיות.  בנושא  וסיור 
בפרויקט שז"ר, בכניסה לירושלים.
סינגר,  יאיר  עם  נפגשו  התלמידים 
ראש תחום תשתיות בחברת מוריה, 
למעבה  הקבוצה  את  לקח  והוא 
לעיר,  לכניסה  מתחת  האדמה, 
והסביר על הפרויקט משלב התכנון 

דרך ההיערכות ועד הביצוע. 
מר אלי שמואליאן, סמנכ"ל פיתוח 
יזמות  על  הרצה  במוריה,  עסקי 
בפרויקט  שילובה  על  ציבורית, 
עסקית  חשיבה  של  החשיבות  ועל 

ויצירתית במגזר הציבורי. 
מר אלי גרונר, בוגר מחזור א' ולשעבר 
הממשלה,  ראש  משרד  מנכ"ל 

ואחיו  במכינה  למד  מבניו  שאחד 
בה,  לימודיו  את  השנה  התחיל 
ועל  הרצה על הכלכלה הישראלית 
חשיבות התפתחותה. אחריו שמעו 
תלמידי 'חי רועי' הרצאות על משק 
המים ועל מתווה הגז. אנו בטוחים 
שימים אלו מוסיפים לתלמידים ידע 
את  ומחזקים  הציבורי  המגזר  על 
החשובה  לעשייה  להצטרף  הרצון 

במגזר הציבורי. 
הסוכות,  חג  לאחר  נערך  נוסף  יום 
הרצאות  התלמידים  שמעו  ובו 
ויזמות.  ישראל  כלכלת  בנושאי 
לתלמידינו  נתן  מיוחדת  הרצאה 
החדשנות  מאבות  מדווד,  ג'ון  מר 
ששני  הישראלי,  והסטארט־אפ 
בניו למדו במכינה. אנו מודים לכל 
ימים חשובים  המסייעים להצלחת 
הימים  את  מתכננים  וכבר  אלו, 

הבאים. �

קורס  סיום  לטקס  מגיע  סדן  הרב  היה  המכינה  של  דרכה  בתחילת 
ומחזק  מעודד  הצעירים,  הקצינים  של  שכמם  על  וטופח  הקצינים 
אותם להמשך הדרך. השנים עברו ומספר התלמידים גדל, והיום הרב 

יואל רכל, רכז החיילים, עושה זאת. 
אל טקס הסיום האחרון הגיעו הרב סדן ומשפחתו לבה"ד 1 כדי לברך 
את הבן הצעיר, אלקנה, בסיום קורס הקצינים. הרב נפגש כמובן גם 

עם קצינים אחרים בוגרי 'בני דוד' שסיימו עם אלקנה את הקורס. 
בהמשך  הצלחה  הקצינים  קורס  מסיימי  בוגרינו  לכל  מאחלים  אנו 

שירותם בכל תפקידי הפיקוד. �

בני דוד ֵעִלי  |  6חדשות

שומרים על קשר עם חיילינו
בכל עת ובכל שעה

בביקורים  החיילים  כל  עם 
זמינים  ולהיות  טלפון  ובשיחות 
ועזרה  עצה  לתת  עת  בכל 
בהתאם לצורך, אך מובן שהקשר 
לו  שאין  ביותר,  והיעיל  החזק 
תחליף, הוא ההגעה של הבוגרים 
ובחופשות  בשבתות  למכינה 
לצורך  מצברים.  ולמילוי  ללימוד 
שני  חיילים:  צימר  הוכשר  כך 
מיטות,  ובהם  אירוח  חדרי 
מזגנים, ספרים ועוד, כדי להנעים 
זמנם של החיילים המגיעים  את 

לביקור. �

יום  התקיים  בכסלו  בי"ב 
צה"ל.  לפצועי  הארצי  ההוקרה 
גופים,  כמה  ארגנו  היום  את 

והמרכזי שבהם היה קק"ל.
היה  היום  של  המוקדים  אחד 
להצטרף  כדי  הקדומה.  בשילה 

ולהצדיע  החשוב  ליום  ולהתחבר 
לפצועי צה"ל יצאה קבוצה של 20 
מהמכינה  צוות  ואנשי  תלמידים 
לריצה מהמכינה בעלי עד לשילה 
הצטרפו  הם  ושם  הקדומה, 

לצעדה ולטקס המרכזי. �

חי רועי מדברים מהשטח

שיטת אלקנה בסיום קורס קצינים


