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ובאחריות  ברגישות  דרכנו  את 
שמקבלים  ואברכים  עובדים  כלפי 
שרק  כמה  לקצץ  מנסים  מלגות. 
על  לשמור  גם  מנסים  אך  אפשר, 
ותרומות,  מתמיכות  הכנסות 
ייטוש  לא  "כי  ומאמינים  ויודעים 
ד' עמו ונחלתו לא יעזוב", ובוודאי 
כחלק  דוד',  'בני  במוסדות  אנו  גם 
מהעם ומהמדינה, ניוושע עם כולם 
שזה  עד  ובינתיים,  העת,  בבוא 
יקרה, נגלה אחריות, מסירות ועמל!
חושב  אני  מבוררת  לא  במחשבה 
הוא  מקרה  לא  שאולי  לעצמי 
שהמשבר מתרחש בין פורים לפסח 
בפי  שקרוי  מה  העצמאות,  ויום 
לגאולה".  גאולה  "למסמך  חז"ל 
באדר גברנו על הנגיף ההמני ובניסן 
עינינו  ובע"ה  עולם,  לחירות  יצאנו 

נשואות אל האביב שיפציע.

בשורות טובות לכלל ולפרט,
חג פסח שמח ומרומם,

בידידות עמוקה ובהוקרה
אלי סדן
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מכינה ישיבתית לצה"ל • ישיבה לבוגרי צבא
ישיבה גבוהה • שלוחת הבקעה מעלה אפרים

עוז ואמונה ת"א • מדרשת לבנות דניאלי

גם בשעת משבר
ממשיכים קדימה

באחריות, במסירות
ובאמונה גדולה

בוגרים רבים של מוסדות 'בני דוד' 
לוקחים חלק במאבק בקורונה. 

מקצתם גוייסו למערך הבדיקות 
של מגן דוד אדום, אחרים 

"הוקפצו" לפיקוד העורף, 
ואנשי המדע הוכוונו למחקר 

למציאת תרופה למגפה. 

ומברכים  כולם  את  מחזקים  אנו 
ובהצלחה  איתנה  בבריאות  אותם 
עם  הצלחת  היא  הצלחתם  גדולה. 

ישראל כולו. ∞

'בני דוד' שותפים במאבק בקורונה

לכל ידידינו, בוגרינו ושותפינו הרבים, עת צרה היא ליעקב – וממנה 
ייוושע. מהצרה עצמה נשאב כוחות להתרומם, להאמין, ומי שמאמין 

לא מפחד. אנו יודעים שהעולם אינו הפקר, הוא אבינו ואוהב אותנו, 
הוא מלכנו ודואג לכל צרכינו, הוא מושיענו והוא יושיענו ויגאלנו, 

ונשמח בישועתו. אין לנו היום נביאים, וגם החכמים הגדולים ביותר 
אינם יודעים לענות היום על השאלה "מה יהיה?" אבל המבחן האמיתי 

הוא מה הווה כאן ועכשיו. זה כמובן מסור בידינו. 

שמח תשמח רעים אהובים
תחת  שעומדים  ובוגרותינו  בוגרינו  של  רבים  זוגות  על  להתבשר  שמחים  אנו 
אירוסין  על  גם  להתבשר  מאוד  שמחים  אנו  אלה.  בימים  ומתחתנים  החופה 
של בוגרים ובוגרות, ובמיוחד כאשר החיבור הוא בין בוגרת לבוגר. מי ייתן וירבו 

שמחות בישראל שירימו את רוחו של העם. ∞

הזאת  בעת  משתדלים  אנחנו 
תלמידינו  כל  עם  קשר  על  לשמור 
ולהמשיך את לימוד התורה במגוון 
אמצעים דיגיטליים. אנו מתמודדים 
לפלס  ומנסים  הכלכלי  השבר  עם 
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בית המדרש הווירטואלי
של 'בני דוד' ממשיך להיות 

מקום למידה חי. 
שידורים חיים של שיעורים 

משודרים באתר האינטרנט, 
בערוץ היוטיוב ובפייסבוק 

של 'בני דוד'. 
ארכיון השיעורים באתר 'בני דוד' – 
הרחב.  לקהל  פתוח  בגוגל –  חפשו 

 מוסדות 'בני דוד' נערכים להתמודדות עם המשבר
עם  וידאו  שיעורי  עורכים  הרבנים 
ודנים  לומדים  שלהם,  התלמידים 
בתורה, באמונה ובאתגרי התקופה. 
כדי לסגור את המוסדות כפי שדרש 
התנדבו  הבריאות  משרד  מאיתנו 
לנקות  וסייעו  ואברכים  תלמידים 
את המבנים, ובמיוחד את המטבח, 
לפסח,  כשר  שיהיה  הכול  ולהכין 

"המתנדבים בעם ברכו ד'". 
הרב סדן שלח מכתב חיזוק לראש 
העצה  על  לו  והודה  הממשלה 

בטיפול  מגלה  שהוא  והתושייה 
מזמינים  אנו  הקורונה.  במשבר 
'בני  באתר  אחרינו  לעקוב  אתכם 

דוד' ובפייסבוק. ∞

לבקשת רבים הרחבנו את ערוצי התקשורת שלנו והשקנו 
ערוץ הסכתים )פודקאסטים( בהובלת הרב נתנאל 

אלישיב. לרשת עלו עד כה הסכתים בנושאים רבים.
החינוך לאהבת המדינה – הרב אלי סדן;

המאבק על ערכי המשפחה – הרב יגאל לוינשטיין;
עבודת הרבנות ומעמדה – הרב אליעזר קשתיאל;

הרב קוק והרצל – הרב נתנאל אלישיב;
ניהול וערכים – ליאור שטול, מנכ"ל בני דוד;

התמודדויות ואתגרים בעשייה הציבורית – שילה אדלר;
חינוך בעידן של ספקטרום דתי רחב – הרב אליעזר בראון. 

נשתדל  מדי שבוע  ובאייטונס.  בספוטיפיי  למצוא  תוכלו  הערוץ  את 
מוזמנים  ובמרצה.  בנושא  אתכם  ולהפתיע  חדש  הסכת  להעלות 

להאזין, לעקוב ולשתף. ∞

זה הזמן להאזין להסכתי 'בני דוד'

הנכם מוזמנים לעקוב
ולתת לייק לפייסבוק של

בני דוד - עלי, מדרשת דניאלי - בני דוד, ישיבת עוז ואמונה

מאות מהתלמידים ומהבוגרים 
של 'בני דוד' לומדים את הש"ס 

במסגרת הדף היומי. מדי יום 
נמסרים במוסד כמה שיעורים, 

ובכל סיום מסכת נערכת מסיבה 
לציון הסיום וההתחלה החדשה.

הגבוהה  בישיבה  התלמידים  אחד 
סיום  את  מספר  בשבועות  הקדים 
סעודה  וערך  העולמי  היומי  הדף 
לסיום  משפחתו  בני  עם  מיוחדת 
הש"ס. אנו מאחלים לכל הלומדים 
בסיום  וניפגש  בלימודים,  הצלחה 
הש"ס בעוד שבע שנים וחצי. ∞

הדף היומי
נלמד במוסדות

'בני דוד'

הישארו
מעודכנים!

נותנים יד 
לחקלאות 

הבקעה
תלמידי המכינה ׳מעלה אפרים׳ 

וֵעִלי הגיעו לסייע לחקלאי 
הבקעה. התלמידים עובדים לפי 

הכללים שנקבעו ע"י משרדי 
החינוך, הבריאות והחקלאות 

ומסייעים בקטיף פלפלים.
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שר הביטחון
וראש האגף ביטחוני - חברתי

מתארחים במכינה
שמחנו לארח במכינה את שר הביטחון נפתלי בנט. השר נפגש עם 

צוות הרבנים, סייר בחדר הזיכרון ושוחח עם התלמידים על חשיבות 
השירות הצבאי, השליחות והתרומה למדינה.

שמחנו לארח 
גם את מר משה 

צין, מר אודי 
דרור ומר שרגא 

פרקש מהאגף 
ביטחוני-חברתי 

במשרד הביטחון, 
שבאו לביקור 

במכינה ולשיחה 
עם התלמידים 

כדי להכיר מקרוב 
את פעילותה של 

המכינה. ∞

מאז הקמת מבנה המכינה 
החדש, המבנה ההיסטורי שבו 
קמה המכינה עמד ריק. אחרי 

מחשבה שנבעה מרצון לשמור 
על המבנה ההיסטורי של 'בני 

דוד' שבו החל מפעל המכינות, 
החלטנו לייעד את  המבנה 
לאירוח ולימוד, והוא יארח 

קבוצות ללימוד ולינה כדי שיכירו 
את הרעיונות והרוח של 'בני דוד'.

מהמדינה  וסיוע  תרומות  בעזרת 
ואנו  ו"משתפץ",  המבנה  הולך 
נוכל  אלול  ר"ח  שלקראת  מקווים 
הלובי  קבוצות.  בו  לארח  להתחיל 
בתמונות  יקושט  המרכז  של 
המכינה.  של  הראשונים  מהימים 
תמונות  ברשותם  שיש  בוגרים 
נשמח אם  היסטוריות של המבנה, 

ישלחו אותן אלינו. ∞

מוסיפים אור
את חג החנוכה חגגנו ב'בני דוד' עם הרבה תורה, שמחה ואור. 

שמחנו לארח את מח"ט בנימין אל"ם יונתן שטיינברג להדלקת 
נר ראשון של חנוכה בבית המדרש של המכינה. ∞

‘חי רועי‘ לומדים להכיר את המדינה
תלמידי תוכנית ‘חי רועי‘ המשלבת לימודי בבית המדרש 

לבוגרי צבא ולימודים באקדמיה עושים אחת למספר חודשים 
סיור להכרת אתגרי החברה והמדינה.

תלמדי ‘חי רועי‘ סיירו במשכן הכנסת ופגשו את יו״ר הכנסת מר יולי 
אדלשטיין ואת מנכ״ל הכנסת, ולמדו מהם על דרך עבודת הכנסת ועל 

הפעילות הפרלמנטרית המתקיימת בין כתליה. ∞

פרויקט בנייה חדש – מרכז כנסים ללימוד ולאירוח קבוצות
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במהלך שנת הלימודים תלמידי 
המכינה לומדים להכיר את 

החברה הישראלית.

הגיעו תלמידי המכינה  כמידי שנה 
בעיר  ובמעלה אפרים לשבת  בעלי 
בני ברק. התלמידים התארחו אצל 

התפללו  שבת,  לסעודת  משפחות 
חלק  לקחו  בעיר,  כנסת  בבתי 
ונפגשו  חסידויות  במספר  בטיש 
מקומיים.  ומנהיגים  אדמו״רים  עם 
בצאת השבת נהנו מסעודת מלווה 
עם  וניגונים  תורה  ששילבה  מלכה 

האדמו״ר מספינקא. ∞

אנשים אחים אנחנו

'בני דוד'
חושבים ירוק

מייד לאחר חג הפורים 
חיברנו לרשת החשמל 

את המערכת הסולארית 
שהותקנה על גגות 

המכינה וחדר האוכל, 
וכעת אנו ספקי אנרגיה 

של חברת החשמל. 
המערכת הסולארית 

קולטת את קרני השמש 
ומזרימה אנרגיה לחברת 
החשמל ול'בני דוד'. ∞

חשיפת  בטקס  להשתתף  שמחנו 
שהצטרפו  בוגרינו  של  הדרגות 
מחזור  בוגר  י',  האויר.  חיל  לטייסי 
)שאביו  כ"ז  מחזור  בוגר  וא',  כ"ח, 

בוגר מחזור א'( ואחיו בוגר מחזור 
ל"א, התגייס לאחרונה לקורס טיס. 
כיום בכל שלבי קורס הטיס יש 13 

בוגרים של 'בני דוד'. ∞

 טייס מהישיבה הגבוהה ונווט 
מהמכינה במסדר כנפיים אחד

תלמידות דניאלי שמחות מאוד 
בלימודיהן במדרשה, ובחודש 

שבט התרגשו  להשתתף בשבת 
גיבוש בעלי עם המועמדות 

למחזור ו'.

תלמידות המדרשה והמועמדות 
ונהנו  בעלי  בקמפוס  התארחו 

מתפילת  מרוממת,  משבת 
המדרש  בבית  שבת  קבלת 
שבת  מסעודות  המכינה,  של 
רבני  עם  ומשיחות  שמחות 
בימים  והרבניות.  המדרשה 
בניית  את  משלימים  אנו  אלה 
המחזור שיחל את לימודיו בר"ח 

אלול. ∞

בדניאלי בונים את מחזור ו'

מחזור ו' מעלה אפרים מוכן לפעולה
במעלה אפרים ממשיכים בלמידה: הרבנים עומדים בקשר עם התלמידים 

באמצעות המרשתת, ובתוכנית בית המדרש הווירטואלי. גם הרצאות בנושאים 

כלליים – שיעור בכושר גופני, היסטוריה וכדומה – הכול בלמידה מרחוק.

בזמן חורף ערכו התלמידים סיורים רבים, ובהם גם ביקור מיוחד בבית הרב קוק 

בירושלים. שם שמעו מנתן שרנסקי את סיפור החיים שלו ואת המסר שלו שעם 

נסגרה,  אפרים  מעלה  של  ו'  למחזור  ההרשמה  ארוכה.  מדרך  מפחד  לא  הנצח 

ולשנה הבאה רשומים 57 תלמידים. ∞
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חוגגים עם
בנות המצווה

ב'זאת חנוכה' שמחנו 
לארח 30 בנות מצווה עם 
אבותיהן, בוגרי 'בני דוד'.

בחודש אדר מלאה שנה לנופלו 
בקרב של הרב אחיעד אטינגר 

הי"ד, מייסד ישיבת 'עוז ואמונה'. 
בזמן חורף למדו בישיבת 'עוז 

ואמונה' בדרום תל אביב עשרה 
אברכים ו־15 תלמידים בהנהגתו 

של הרב איציק פנירי, ראש 
הישיבה.

ביום השנה נערך ערב לימוד וזיכרון 
חבריו,  משפחתו,  בני  בו  והתארחו 
אפרים  במעלה  המכינה  תלמידי 
ומוקירי זכרו. כיבד אותנו בנוכחותו 
הרב דוד לאו  הרב הראשי לישראל 
שליט"א, שסיפר על הזיכרונות שלו 
החיים  ועל  בילדותו  הכנסת  מבית 
היהודיים בשכונת נווה שאנן. נשאו 
ראש  פנירי,  איציק  הרב  דברים 
תלמידו  וסרלאוף,  ויצחק  הישיבה, 
הישיבה  הי"ד.  אטינגר  הרב  של 
נערכת לפתיחת מחזור חדש בר"ח 
המעוניינים  שמיניסטים  אלול. 
ליצור  מוזמנים  נוספים  בפרטים 
בוכריס, שמוליק  עם  קשר 

∞ .054-4375236

יום השנה
לנופלו של
הרב אחיעד
אטינגר הי"ד
ב'עוז ואמונה'

קיבלו  בעלי,  בקמפוס  למדו  הנערות 
ברכה ועצה מהרב סדן, למדו והופעלו 
קק"ל,  של  החינוך  מחלקת  ידי  על 
סודית  נטיפים  טיילו למערת  ולסיום 
בתפוח. אנו מאחלים לכן שנים רבות 
ומחכים  איתנה  בבריאות  ומוצלחות 

לכן במדרשת דניאלי מחזור י"ב. ∞∞

לקראת הפסח רבים מתלמידינו התגייסו לצה"ל

    כבכל שנה לקראת פסח עשרות מתלמידינו
 מתגייסים לצה"ל. לפני גיוסם ערכו המוסדות טיול 

סיום, ומזג האוויר החורפי אתגר אותם.
ובמהלך  אילת  עד  הגיעו  בעלי  המכינה  תלמידי 
שיט בים סוף ערכו סיום מסכת. אנו מאחלים לכל 

המתגייסים שירות טוב, בריא ומשמעותי. ∞∞
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לכל מחזור ולכל מוסד יש רכז 
שמלווה את התלמידים במהלך 

שירותם הצבאי. הרכזים והרב 
יואל רכל באים לבקר בבסיסים וגם 

למסעות ולהשבעות.
את  ומחבר  מרגש  חשוב,  המפגש 
הלבבות סביב רוח 'בני דוד'. בימים 

אלו נחנכה תוכנית מיוחדת לחיזוק 
שירותם  בזמן  החיילים  עם  הקשר 
ביוזמתו  הדר',  'תוכנית  הצבאי, 
של הרב פנחס עציון. אנו מאחלים 
בחיזוק  רבה  הצלחה  לתוכנית 
הרוח  על  ובשמירה  האישי  הקשר 

במהלך השירות הצבאי. ∞

שומרים על הרוח ועל הקשר עם תלמידינו המשרתים בצבא

THE MILITARY YESHIVA ACADEMY OF ISRAEL • מכינה ישיבתית לצה"ל
YESHIVA FOR DISCHARGED SOLDIERS • ישיבה לבוגרי צבא

ADVANCED  YESHIVA • ישיבה גבוהה
JORDAN VALLEY BRANCH MAALE EPHRAIM • שלוחת הבקעה מעלה אפרים

OZ VEEMUNAA TEL AVIV • עוז ואמונה ת"א
MIDRESHET  DANIELI FOR YOUNG WOMEN • מדרשת לבנות דניאלי

#http://bneidavid.org/Web/He/Donation/3275.aspx

זה הזמן
לתמוך

במוסדות 'בני דוד' ולעזור לנו
כדי שיחד נעבור

את משבר הקורונה 

משכורות ומלגות קוצצו,
ועדיין אנו צריכים את עזרתכם,

שותפינו היקרים לדרך, כדי להתמודד
עם אתגר הקורונה. 

אנו בטוחים שגם אתם מתמודדים
עם אתגרי התקופה, אבל

כדי לצאת ממנה יחד, נשמח אם תוכלו
להיכנס לאתר 'בני דוד' )חפשו בגוגל(

ולתרום תרומה חודשית או חד-פעמית. 

לצערנו עקב המשבר הכלכלי
הופסקו כמעט כל התרומות
של ידידינו מעבר לים, ואנו מתייעלים
ומקצצים כדי להצליח לשרוד
למרות התקופה הקשה.

תרומתכם תצטרף לתרומות רבות
קטנות וגדולות, והן יסייעו לנו להמשיך

בחודשים הבאים את רוח 'בני דוד'
ולחזק ולרומם אותה לקראת העתיד

שבוודאי יבוא עלינו לטובה.

חג פסח כשר, בריא ושמח
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