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מוסדות 'בני דוד' מאחלים לתלמידינו ,לבוגרינו ,לידידינו ולכל בית ישראל חג חירות שמח !

"בן אדם עלה למעלה עלה...

יש לך כנפי רוח"
הדר גולדין הי"ד ומסילת ישרים
ביוזמת חבריו ללימודים במכינה ,תלמידי מחזור כ"ב ,יצא לאור
הספר “איך לבנות חיים – חברותא ב'מסילת ישרים׳ עם הדר גולדין״
בהוצאת מגיד .בספר מובאים סיכומיו של הדר על שיעורים של הרב
אליעזר קשתיאל שניתנו במכינה .לאחר נפילתו של הדר נמצאו בביתו
הסיכומים ותוספות בכתב ידו :הערות ,תובנות ומסקנות שבהן כתב
הדר לעצמו מה הוא לומד מכל שיעור ושיעור.
(ראה מאמר בעמ׳ )2

ברכות לתלמיד הישיבה הגבוהה
סגן י' ,שסיים קורס טיס והתייצב
על המסלול בטקס הכנפיים
המסורתי לאחר שלוש שנים
בקורס המכובד.
התרגשות גדולה הייתה סביב סגן
י' היות שהוא הטייס הראשון יוצא
אתיופיה בחיל האוויר הישראלי.
הרב אלי סדן והרב יהודה סדן באו
לכבד את סגן י' ,שלמד בישיבה
הגבוהה שלוש שנים טרם גיוסו
לצה"ל ,וחיזקו אותו בהמשך דרכו
בשירות הארוך הצפוי לו .בטקס
פגשו הרבנים עוד פרחי טיס
בוגרי מוסדות 'בני דוד' שנמצאים
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בשלבים השונים של הקורס .אנו
מאחלים לכולם הצלחה רבה
בהמשך הדרך .

בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה“ל  ישיבה לבוגרי צבא
 ישיבה גבוהה  שלוחת מעלה אפרים
 מדרשה לבנות דניאלי
רח' הארז ֵ 9ע ִלי ,ד"נ אפרים 4482800
טל'  • 02-9407888פקס' 02-9943256
info@bneidavid.org • www.bneidavid.org

עשרות תלמידי 'בני דוד' מכל המוסדות התגייסו לקראת פסח
מדי שנה בשנה לקראת חג הפסח ,בגיוס מרץ ,עשרות מבוגרינו מתגייסים
ליחידות צה"ל למיניהן .לקראת הגיוס נערכים במוסדות אירועים רבים.
תלמידי המכינה בעלי ובמעלה אפרים יצאו לטיול אופניים ולמסלול
הליכה בהרי אילת ,וסיימו אותו בספורט ימי ובשיט במפרץ אילת.

הדר גולדין הי"ד ומסילת ישרים

שבת הורים גדולה נערכה בעלי,
ועשרות הורי תלמידי מחזור
ל' הגיעו לשבת מלאה במכינה
ובמהלכה פגשו את הרבנים ואת
הרוח המיוחדת של 'בני דוד'.
במוצאי שבת קיבלו התלמידים
ספר וברכת הדרך מהרבנים,
וכמובן הוקרן סרט סיום שהכינו
התלמידים .התרגשנו כשאחת
האימהות החליטה לומר דברי
תודה ובירכה בשם כל ההורים את
הרבנים ואת הצוות על ההשקעה,

הדאגה והעבודה המסורה .אנו
מאחלים לכל המתגייסים שירות
מועיל וטוב ,ואל תשכחו :אנחנו
מחכים לכם לביקורים בימי חול
ובשבתות .

עזרו לנו להמשיך

 המשך מעמ' 1

כדי שאת הלימוד החוזר על ספר
'מסילת ישרים' יעשו התלמידים
בעקבותיו של הדר הי"ד ולזכרו.
בערב מיוחד נחנך המיזם .במהלך
הערב דיברו הרב סדן והרב קשתיאל
על הדר ועל הספר ,ולסיום נערך
פאנל .השתתפו בו חבריו למכינה
ורבו של הדר ,והם סיפרו על דמותו,
אישיותו ומידותיו .אנו ממשיכים
לזכור את הדר ולהתפלל שיובא
במהרה לקבר ישראל .

את הספר הקלידו עדנה ,ארוסתו
של הדר ,צור אחיו וחבריו
מהמחזור שהקימו את 'חבורת
הדר' ,המפיצה את הספר בתיכונים,
במכינות דתיות וחילוניות ,בצה"ל
ובתנועות הנוער .עד כה נמכרו
יותר מ 12,000-עותקים .במיזם
מיוחד נרכשו עשרות ספרים,
הודות לתרומה ייעודית לעניין,
וחולקו לתלמידי שנה ב' במכינה

הרימו תרומה והיו שותפים
בהמשך המפעל החשוב של 'בני דוד'.
אפשר לתרום באמצעות מעטפת ההחזר המצורפת
או באתר האינטרנט:

www.bneidavid.org
׳היה שותף בני דוד׳

או חפשו בגוגל

שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד'

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

 ₪70לחודש  15 xתש' כרטיס 1

בבניין אנשי אמונה
בעולם המעשה

 ₪130לחודש  15 xתש'  2כרטיסים

/
 /תרומה חד־פעמית בסך₪ _____________ :

 ₪250לחודש  15 xתש'  4כרטיסים

אחר__________ ₪לחודש ____xתש'  -סה“כ __________₪
שם משפחה ופרטי

 /המחאות על סך__________ ₪מצ"ב
 /נא לחייב כרטיס אשראי:

 /ויזה

/

		
 .מס'
		
רח'

ישראכרט

/

דינרס

		
טלפון
			
מיקוד

מס' //// //// //// ////
בתוקף עד ____ ____/ת"ז /////////
על פי פסקי רבנים ,תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

עיר

דוא"ל

תאריך

חדשות בני דוד ֵעלִ י | 2

×

חתימה

נייד

השר גלנט מבקר ב'בני דוד'

השר יואב גלנט בא למפגש עם הרב סדן בעלי .שמחנו מאוד לראות שאחד
העוזרים שלו הוא בוגר המכינה ,והוא עומד לצידו ומסייע לו לקדם את
מדינת ישראל .

נוהגים כהלכה
בעת האחרונה אירעו תאונות
דרכים רבות בכביש  60סמוך
לעלי .באחת התאונות נהרגו
תום ורבקה קופשוק ז"ל שלושה
שבועות לאחר חתונתם .תום למד
בישיבה הגבוהה בעלי.
כדי להגביר את המודעות ואת
הזהירות הזמנו את אשר קנטרוביץ

מארגון 'נהיגה כהלכה' ,והוא
העביר סדנאות לנהיגה בטוחה.
עשרות תלמידים באו וקיבלו
הדרכה ,למדו על מקרים ועל
תגובות ונהגו בסימולטור שדימה
נהיגה בכביש .בכל בתי המדרש
נערכו שיחות בנושא חשיבות
החיים והשמירה עליהם .

פורום 'בני דוד לעסקים'
מקדמים בברכה
את תלמידינו מהתפוצות
בכל שנה באים אלינו כמה תלמידים מהתפוצות .בתחילת השנה
בא תלמיד מארצות הברית ,ובאמצע השנה באו תלמידים מצ'ילה
ומאוסטרליה – מחצי הכדור הדרומי – ששם שנת הלימודים
מסתיימת בסוף השנה הלועזית ,והתלמידים מגיעים אלינו בחודש
שבט (ינואר).
את אשר ,שבא לבדו מאוסטרליה ,קיבלו תלמידי המכינה בנמל
התעופה בן-גוריון בשלטים ובדגלים .למרות שעות הטיסה
הארוכות היה לאשר כוח להצטרף לשירה ולריקודים באולם
הנוסעים ,ומשם הגיע היישר לבית המדרש .אנו מאחלים לתלמידינו
המשך קליטה טובה והשתלבות נעימה בארצנו .

ביוזמת אנשי עסקים בוגרי 'בני דוד'
הקמנו את פורום 'בני דוד לעסקים'.
מודעות פורסמו ברשת הבוגרים
כדי לאתר בוגרים בתפקידי ניהול,
אנשי עסקים ויזמים ,לחבר בין
הבוגרים ולרשתם ,לעסוק בלמידת
ולקדם
עמיתים
דברים טובים בעם
ישראל .כינוס ראשון
נערך בסוף חודש
אדר בשרונה ספייס,
והגיעו אליו יותר
מ 80-בוגרים .הם נהנו
מהרצאותיהם של אלי
גרונר ,בוגר מחזור א',
בנושא קפיטליזם –

החלופה המוסרית ,של מר גוידו
פרדו רוקאס ,בנושא רפואה ,2030
ושל הרב אלי סדן ,בנושא עסקים
וערכים .תודה לעשרות הבוגרים
שבאו ,נעבד את המשובים שלכם,
ובקרוב נקיים אירוע נוסף .

חדש ב'בני דוד' :אופנמבולנס!
ב'בני דוד' יש כונני מד"א המושיטים עזרה במוסדות ומסייעים
לצוותי מד"א ביישוב בעת הצורך .בחודש אדר צוידו המתנדבים
באופנמבולנס כדי שיסייע להם בהתניידות מהירה ברחבי היישוב
ויוכלו להגיע במהירות ולהושיט עזרה .נאחל לתלמידינו ולתושבי
היישוב בריאות איתנה! 

יחד בקדושה
שמחנו להיות מאוחדים עם מאות לומדי תורה ביום מיוחד שארגן
'איגוד ישיבות ההסדר' בירושלים .במהלך היום התכנסו מאות
לומדי תורה בבנייני האומה בירושלים ולמדו יחד את כל הש"ס.
נציגות של תלמידי המכינה בראשות הרב ישי צור הצטרפה
ללומדים ולמדה שמונה דפי גמרא .
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לומדים ,זוכרים ומכבדים
את העומדים על משמר ארצנו
בראש חודש אדר ב' זכינו לחנוך
במכינה כיתת לימוד שתרמו ידידי
המכינה לזכרם של חיילי צה"ל
יוסף כהן ויובל מוריוסף הי"ד,
שנרצחו בפיגוע טרור בצומת
גבעת אסף ,ולכבודו של בנם,
שהגיע למצוות.
את האירוע כיבדו בנוכחותם
הורי החיילים .הם דיברו על
החיבור המיוחד של יוסף ושל יובל

לתורה ולמדינה ועל התרגשותם
מהנצחתם במכינה ,מקום המשלב
תורה ומדינה .

נפגשים עם עם ישראל בבני ברק ובלוד
במכינה רואים חשיבות רבה
בהכרת תלמידי המכינה את
החברה הישראלית על גווניה
השונים .בשבתות החורף התארחו
התלמידים בעיר לוד .בלוד פגשו
התלמידים את מנכ"ל העירייה מר
אהרון אטיאס ,את מנכ"ל תנועת
מעגלים אסף וייס ואת הגרעין
הקהילתי בעיר.

ביום שישי סייעו התלמידים
במיזם תיירותי ועמלו בעבודות
ניקיון בחאן אל חילו ,מבנה עתיק
מהתקופה העות'מאנית ששימש
שוק לתושבי הסביבה .התלמידים
ניקו את האתר והכשירו אותו
להדרכות תיירותיות.

בשבת אחרת התארחו התלמידים
בעיר בני ברק ,ושם נפגשו עם
התארחו
ואדמו"רים,
רבנים
אצל משפחות ופגשו את מפעלי
החסד בעיר .במוצ"ש נערכה

הבוגרים
באים

אנו שמחים לארח את בוגרינו לשבתות בעלי .בזמן האחרון נערכו
כמה שבתות לבוגרי המכינה וכן שבת לבוגרי הישיבה הגבוהה.
המשיכו ליזום ולפנות אל הרב יואל לעריכת שבתות ,ואנו נשתדל
לאתר שבתות חופשיות ולסייע לכם לארגן שבת של מפגש,
מילוי מצברים ודיבוק חברים .
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סעודת מלווה מלכה עם האדמו"ר
מספינקא .גם תלמידות מדרשת
דניאלי בילו שבת מיוחדת בבני
ברק ,שבה נפגשו עם נשות העיר
ועם פעילותן .

"איך נפלו גיבורים" ישי ריבלין ז"ל

חורף חם במדרשת דניאלי

במהלך חודשי החורף נערכו פעילויות רבות במדרשת דניאלי .אל
הימים פתוחים למועמדות לשנה הבאה באו יותר מ 150-מתעניינות.
עד כה נרשמו יותר מ 40-תלמידות למחזור ה' ,והיד עוד נטויה.
בטבת ירדו התלמידות לטיול באילת ,והן נהנו מסדנאות בטבע
ומפעילות ימית במפרץ אילת .מר ראובן פינסקי ,שנכנס לא מזמן
לתפקיד מנכ"ל השירות הלאומי-אזרחי ,בא לביקור במדרשה ושוחח
עם התלמידות על תוכניותיו לחיזוק השירות הלאומי .הגב' אורית
סטרוק באה לשיחה עם התלמידות על כוחה של הנשיות מהזווית
שלה ועל יכולתה של האישה לפעול בכל התחומים .

ישי ,בוגר מחזור ט"ז ,נולד וגדל
בירושלים ,לאחר שסיים שנה
ב' במכינה התגייס לגדוד 101
בחטיבת הצנחנים.
ישי נישא לבחירת ליבו תמר,
ביחד הקימו את ביתם באפרת
ולהם נולדו שלושה ילדים:
אבישג ,רוני ואסף.
ישי שירת במילואים בגדוד
 5035של חטיבת הבקעה
והעמקים ,בתפקיד נהג חפ"ק
מ"פ .בתאריך כ"ד בשבט
האחרון
ביום
התשע"ט,
לתעסוקה המבצעית שביצע
בחטמ"ר יהודה ,ישי ז"ל היה
מעורב בתאונת דרכים בה
לצערנו נהרג .לאחר מותו
הועלה לדרגת רס"ם.

משפחת בני דוד ומחזור ט"ז
מחבקים ומנחמים את משפחת
ריבלין ,ההורים ,אחיו ,ביניהם
אחיה בוגר מחזור ט"ו ,אשתו
תמר והילדים .

דניאלי בשטח
בנות מצווה – בנות דוד

כמדי שנה בשנה ב'זאת חנוכה'
נערך במכינה יום מיוחד לבוגרי
'בני דוד' ולבנותיהם שחוגגות
בת מצווה השנה.
לאחר לימוד משותף בחברותות
בבית המדרש של המכינה נערכה
בהדרכת
חווייתית
פעילות
קק"ל ,ולאחריה נערכה ארוחה
מיוחדת (כולל שניצל צורי ,לאבות
שהתגעגעו) .הבנות קפצו גם
לביקור קצר במדרשת דניאלי ,ושם
הכירו את המוסד לבנות של 'בני
דוד' .הפעילות מתקיימת זו השנה
הרביעית ,ואנו רואים בה ברכה

רבה מתגובות המשתתפים על
יום משמעותי לבנות ולאבות יחד.
שמרו ביומן :יום בני מצווה יתקיים
באיסרו חג שבועות .ניפגש! 

המוציא לחם מן ההר – במסגרת
פעילות להכרת החברה
הישראלית יצאו התלמידות להכיר
את אנשי גב ההר החלוצים,
לשמוע סיפורים ,לחוות חוויות
ולטייל בקור של הרי השומרון.
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המפגש ראשון היה עם ורד בן
סעדון ביקב טורא ברחלים.
התלמידות טעמו יין מעולה שנולד
בכלל בטעות ושמעו את סיפורה
הבלתי ייאמן של ורד ועל מדליות
הזהב שהיקב קוטף בתחרויות בכל
העולם.
משם עברו התלמידות לחוויה
מגבשת ומעוררת מחשבה :לסדנת
רעייה בנקודה הכפרית באיתמר.
הן למדו על הכוח של העדר ,היחד,
על היכולת שלהן להוביל קבוצה
בביטחון ובשקט ולעמוד במשימות
שנראות לפעמים קצת גדולות
ומפחידות .בקיצור ,הן רצו אחרי
הצאן וצעקו "מההה" ו"בררר",
אבל הצאן העדיף ללחך עשבים.
לסיכום היום נערך מפגש מחכים
ומעניין עם בני קצובר באלון מורה,
שפוגש קבוצה ועוד קבוצה ועוד
קבוצה ומספר את הסיפורים כאילו
זו הפעם הראשונה .

ביקורים במעלה אפרים
הרב הראשי לישראל דוד לאו
ונציגי משרד החינוך ומשרד הביטחון
זכינו לביקור של הרב הראשי
לישראל דוד לאו בשלוחה במעלה
אפרים .הרב העביר שיעור בנושא
שליחות' :שליח למעשה או שליח
לתוצאה' (סוגיה ששנה ב' עסוקים
בה ,ושנה א' למדו אותה לקראת
השיעור).
בעת שנכנס הרב ליישוב זוהה
חשוד בסביבת אחד מהמוסדות
ביישוב ,והרב סיפר שכאשר עוכב
בשער עקב האירוע הוא אמר
פרק תהלים להצלחת הכוחות.
בסיום השיעור ,כשנודע על תפיסת
החשוד ,אמרנו יחד פרק תהלים

במעלה אפרים
מתחברים לעם וארץ

במהלך חודשי החורף יצאו
תלמידי המכינה במעלה אפרים
לפעילויות רבות להכרת הארץ
והחברה בישראל.
התלמידים נפגשו עם דמויות
מיוחדות ,הכירו את החברה
החרדית בשבת בבני ברק,
שבתו גם בתל אביב והכירו
את העיר ואת אתגריה ,צעדו
בשבילי הארץ הטובה וסייעו
לחוות חקלאיות ,התחברו
לנוער במעלה אפרים לפעילות
ספורטיבית משותפת ובעיקר
התחברו זה לזה ,למדו
והתפתחו בתורה וביראת
שמיים .ההתעניינות במכינה
במעלה אפרים נמשכת ,ועשרות
לשבוע
באו
שמיניסטים

ושירי הודאה.
הגב' חביבה סלומון ,הממונה
על המכינות באגף הביטחוני-
חברתי במשרד הביטחון ,באה
לביקור במכינה ונפגשה עם הצוות
ועם התלמידים כדי להתרשם
מהאווירה ,מהלימוד ומהתפיסה
החינוכית המיוחדת.
לאחר פורים באה הגב' אירית
ברוק ,הממונה על המכינות במנהל
חברה ונוער במשרד החינוך ,כדי
לעמוד מקרוב על פעילותה של
המכינה .

"ליהודים הייתה
אורה ושמחה וששון ויקר"
בימי הפורים ולקראתם נערכו במכינה חגיגות מלאות שמחה .ערב לימוד
רב משתתפים התקיים בבית המדרש של המכינה לקראת פורים.
טיש חגיגי לקראת שבת נערך בראשות ראשי הישיבה הגבוהה והיה גדוש
בשירה ובדברי תורה ,ואת החלות ,הקיגל והטשולנט הכינו תלמידי הישיבה,
שליקקו את האצבעות ונהנו מתוצאות מעשה ידיהם .גם לנשות האברכים
נערך ערב מיוחד לקראת חג הפורים של שמחה ,היכרות והתחברות .בליל
פורים נערכו מסיבות בכל בתי המדרש בליווי תזמורות ושמחה גדולה
שנמשכה אל תוך הלילה .במהלך יום הפורים נערכו סעודות פורים בבתי
הרבנים ,ואליהם הצטרפו תלמידים רבים .
ישיבה .קרוב ל 30-תלמידים
כבר הבטיחו את הצטרפותם
למחזור ה' .
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