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ההגרלה השנתיתהגרלת הכסף )25 שנה(
של ידידי 'בני דוד'

בוגרים רבים והוריהם, לצד ידידים מהארץ ומהעולם, 
מסייעים בידינו להמשיך בחינוך אנשי אמונה

בעולם המעשה.
לרגל השנה ה-25 להקמת 'בני דוד' - שנת הכסף,

אנו שמחים להודיע על הגרלה מיוחדת
לידידי 'בני דוד', הגרלה בה הפרסים יהיו כלי כסף 

מיוחדים ממיטב היצרנים.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהגרלה,

ובכך להיות שותפים בסיוע לאחזקת מוסדות 'בני דוד'.

ראה תלוש מעבר לדף

מתקדמת ב דשמיא,  סייעתא 
האוכל  וחדר  המטבח  בניית 
נמשכת,  השלד  בניית  במהירות. 
עקב  המטבח.  קירות  מוקמים  וכעת 
והגידול  הישן  האוכל  חדר  של  הריסתו 
אוכל  חדר  הוכשר  התלמידים,  במספר 
המבנה,  שלד  של  הקרקע  בקומת  זמני 
שימוש.  בו  עושים  המכינה  ותלמידי 
האולם רוצף, הותקנו תאורה, מיזוג אוויר 
נהנים  והתלמידים  זמני,  חשמל  וחיבור 

חדר האוכל נכנס לפעולה

כבר עתה מהמבנה החדש. עד כה גויסה 
כמחצית מעלּות הפרויקט, ואנו מחפשים 

שותפים נוספים. נשמח לעזרתכם. �

מכינה ישיבתית לצה”ל
ישיבה לבוגרי צבא
ישיבה גבוהה
The Military
Yeshiva Academy
of Israel

לבני דוד עלי
Bnei DaviD eLi
years of

חצי יובל

תשמ”ח-תשע”ג

לקראת השנה החדשה,

אנו מודים לכל שותפינו המרובים

העוסקים איתנו בעבודת הקודש -

חינוך צעירי ישראל להיות עבדי ד'

וישראל עמו - להיות פועלים ִעם ֵאל

בתחיית עם ישראל בארצו -

הן במערכות התורה והחינוך,

והן במערכות הצבא והמדינה.

לשים כתף ולהיות מבוני האומה,

אל תקרא בניך אלא בוניך.

שנה טובה ומתוקה!
בצפייה לישועה ולנחמה,

הרב אלי סדן   

רח' הארז 9 עלי ד"נ אפרים 44828
טל' 02-9407888, פקס' 02-9943256

info@bneidavid.org • www.bneidavid.org

�ברכץ בית אל 02-9973875עיצוב והפקה: שילה
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לכב' בני דוד - מכינה ישיבתית לצה"ל
ברצוני לרכוש כרטיס/ים לתרומה ע"ס:

)הקף בעיגול(

שם משפחה ופרטי

עיר  רח'    מס'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימה תאריך  

×
על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

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

� המחאות על סך__________₪ מצ"ב
� נא לחייב כרטיס אשראי:    � ויזה    �  ישראכרט    �  דינרס

����  ����  ����  ���� מס' 

��������� ____/____       ת"ז   בתוקף עד 

� אחר: __________₪ x _____ תש' = סה"כ: __________₪

שובר השתתפות בהגרלת הכסף

לבני דוד עלי
Bnei DaviD eLi
years of

חצי יובל

תשמ”ח-תשע”ג

אלול,  בר"ח  שנה,   25 לפני 
יגאל  והרב  סדן  אלי  הרב  פתחו 
המדרש  בית  שערי  את  לוינשטיין 
בֵעלי  הקדם-צבאית  המכינה  של 
בפני 70 תלמידים. המושג 'מכינה' 
היה חדש ומיוחד באותה התקופה, 
הוא  היכן  עד  שיער  לא  ואיש 
יתפתח. היום, לאחר 25 שנות חינוך, 
 450 עבור  הלימודים  שנת  נפתחת 

מחזור כ"ה פותח את
שנת חצי היובל ל'בני דוד'

מ-500  למעלה  ולצדם  תלמידים, 
בצה"ל,  כעת  המשרתים  חיילים 
קצינים   1,000 ומעל  בוגרים   2,500
אלול  בר"ח  ובמילואים.  בקבע 
כ-170  דוד'  ל'בני  הצטרפו  זה 
ללמוד  שהגיעו  חדשים  תלמידים 
הקדם- ובמכינה  הגבוהה  בישיבה 
השנה  גם  שנה,  כמדי  צבאית. 
הארץ  רחבי  מכל  תלמידים  הגיעו 
ילמדו  השנה  תבל.  מרחבי  ואף 
מאנגליה,  תלמידים  ב'בני-דוד' 
ודרום  ארה"ב  הולנד,  שוויץ, 
אפריקה. אנו מאחלים לכולם שנת 

לימודים פורייה ומוצלחת. �

25 שנה

במהלך חודשי הקיץ חזרו התלמידים, 
מצה"ל,  לאחרונה  שהשתחררו 
לבוגרי  המדרש  בית  כותלי  אל 
קורס  בלימודיהם  ושילבו  צבא, 
ובאווירה  גבוהה  ברמה  פסיכומטרי 
משפחתית עם תכנית מיוחדת בבית 
בלימודים  ימשיכו  חלקם  המדרש. 
את  יתחילו  וחלקם  המדרש,  בבית 
לימודיהם האקדמאים בקרוב. בימים 
ב',  למחזור  ההרשמה  החלה  אלה 

שייפתח לאחר החגים.
לפרטים והרשמה:

פנחס - 050-8849138 
נשמח לראות אתכם איתנואליעזר - 050-8849133

p.etzion@gmail.comפנחס עציון 050-8849138 
betbaron@gmail.comאליעזר בראון 050-8849133 

בשיתוף

נחיתה רכה תוכנית

מחזור ב'

תוכנית 'נחיתה רכה' משלבת לימודי  	�
הכנה למבחן פסיכומטרי

עם לימודים בבית המדרש לבוגרי צבא   
בֵעלִי

תוכנית אישית מכוונת ושיעורים  	�
מיוחדים המתאימים לבוגרי צבא

התוכנית תתחיל ב"ה ב–א' בחשוון )17.10(
בימים א'-ד' בֵעלִי

www.bneidavid.org :היכנסו לאתר 'בני דוד' והירשמו

תנאי קבלה לתוכנית: 
- בוגר 3 שנות שירות צבאי לפחות

- משוחרר מצה"ל בשנתיים האחרונות
- ראיון אישי עם מנהלי התכנית

ההרשמה עד ח' בתשרי )21.9(
מס' המקומות מוגבל
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החלה ההרשמה!
בוגר מכינה? בוגר צבא?

מחפש מקום ללמוד ולהתכונן 
למבחן הפסיכומטרי?

הצטרף אלינו!

לבני דוד עלי
Bnei DaviD eLi
years of

חצי יובל

תשמ”ח-תשע”ג

מכינה ישיבתית לצה”ל
ישיבה לבוגרי צבא

ישיבה גבוהה
TheMilitary

YeshivaAcademy
ofIsrael

לקראת שנת תשע״ג הבעל״ט

ֹחדש אלּול בֵעִלי:

מתחדשים ומתמלאים!
שלושה מסלולים יחודיים:

3. חמשוש יום מהות!
בימי חמישי באלול מיוחד לקראת 

החגים | הרב קשתיאל | פרשת השבוע| 

הרב אוהד תירוש | זוגיות | הרב אלי סדן

| הכנה רוחנית לקראת השנה החדשה

הרב יגאל לוינשטיין | התמודדות עם 

התרבות המערבית בבית ומחוצה לו

1. תוכנית
אלול

מלאה
לימודי גמרא,

אמונה ותנ״ך

בישיבה לבוגרי צבא 

2. רבעוש
בעלי!

לימודי אמונה והלכה

לקראת הימים הנוראים

מסלול לימוד מיוחד

בימי רביעי וחמישי

למשתתפי התוכנית
הנחה על קורס ההכנה לפסיכומטרי!

'נחיתה רכה' ממריאה
המחזור הראשון של התכנית 'נחיתה רכה', המונה עשרה תלמידים, הסתיים, 

ותלמידיו עברו את המבחנים הפסיכומטריים בציונים טובים מאוד.

בית מדרש רביעי וירטואלי
אתר האינטרנט של 'בני דוד' פועל 24 שעות ביממה ומפיץ תורה בארץ 
לאלפי  ולהקשיב  דוד',  ב'בני  בנעשה  להתעדכן  ניתן  באתר  ובעולם. 
שיעורי תורה מבית מדרשנו. עם התפתחות הטכנולוגיה, ולאור הביקוש 
הושקעו  וידידים,  בוגרים  של  רבות  ופניות  ברשת  לשימוש  הגובר 
בנוסף להעלאת  רבים בשיפור האתר,  בשנתיים האחרונות תקציבים 
ועריכה.  צילום  עבור  ציוד מקצועי  ורכישת  בוידאו  שיעורים מצולמים 
במטרה  מלצר,  קובי  המדרש  בית  בוגר  לתפקידו  נכנס  אלה  בימים 
מוזמנים  הנכם  באמצעותו.  תורה  ולהפיץ  האתר  את  ולקדם  לשדרג 
באמצעות  המופץ  השבועי  הדף  לקבלת  ולהרשם  לאתר,  להיכנס 

� www.bneidavid.org .הדואר האלקטרוני

בים מבוגרי 'בני דוד' משרתים כקצינים בקבע ובמילואים. חמישה ר
עשר מבוגרי קורס הקצינים של חיל רגלים, אשר הסתיים בחודש 
של  'מוצ"ש'  המגאזין  כתבת  דוד'.  'בני  בוגרי  הם  האחרון,  תמוז 
סקירת  תוך  לכך,  הסיבות  אחר  להתחקות  יצאה  ראשון'  'מקור  העיתון 
התלמידים  את  מראיינת  היא  בכתבה  דוד'.  'בני  של  החינוכית  הגישה 
השפעתם  מידת  לעומק  לרדת  ומנסה  דוד',  ב'בני  הלימודים  אודות 
הצוערים:  אחד  של  דבריו  מופיעים  הכתבה  בסיום  בצבא.  שירותם  על 
אחורה  מסתכלים  ולא  בעיניים  רואים  לא  קצינים  לקורס  "כשמגיעים 
לבדוק אם אנשים באים אחרינו. אני באמת מאמין בלהיות דוגמא אישית, 
בלעשות את הדבר הנכון, ושאם אני עושה כך החבר'ה יסתערו איתי. אני 
לא מתעסק לרגע במי שלא מגיע". את הכתבה בשלמותה תוכלו לקרוא 

� www.bneidavid.org באתר 'בני דוד', בכתובת

כיפת ברזל
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נשיא  השנה  גם  חילק  שנה,  כמדי 
אות  את  פרס,  שמעון  מר  המדינה 
מצטיינים,  לחיילים  הנשיא'  'מצטיין 
הנשיא  בבית  שהתקיים  בטקס 
ה-64  העצמאות  ביום  בירושלים 
מבין  שניים  ישראל.  למדינת 

מצטייני השנה הם בוגרי 'בני דוד'.
מחיפה,  אפלקר  אברהם  הראשון, 
דוד'.  ב'בני  כ"ב  מחזור  בוגר  הינו 
רפואית,  בעיה  עם  נולד  אברהם 
זו אינה מונעת ממנו לנהל חיים  אך 
שירות  ובהם  ואיכותיים,  מלאים 
לקבלת  בנימוקיו  המודיעין.  בחיל 
"הוא  מפקדו:  כתב  ההצטיינות  אות 
חשיבה  בכושר  יוזמה,  בגילוי  ניחן 
וברמת ניתוח מעולים לצד מוטיבציה 
מתמדת.  למצוינות  ושאיפה  רבה 
תבינו  אברהם  את  כשתפגשו  רק 

אות 'מצטיין הנשיא' לשניים מבוגרי 'בני דוד'
שמדובר בחיל מחומר אחר. אני מלא 
גאווה על כך שנפלה בחלקי הזכות 

לפקד על חייל כמוהו".
בוגר  הינו  מרעננה,  קום  יאיר  השני, 
בגדוד  מחלקה  מפקד  כ',  מחזור 
הצנחנים.  בחטיבת  'אפעה'   890
לדברי יאיר, תקופת לימודיו במכינה 
ציידה אותו בתשובות רבות לשאלות 
אשר  עצמית,  לזהות  הנוגעות 
התעוררו אצלו בעבר. תקופה זו גם 
ולשרת  להגיע  לרצות  אותו  הביאה 
ביחידה. יאיר קיבל אות הצטיינות על 
תרומה  ועל  קשה,  יומיומית  עבודה 
גדולה לביטחון המדינה. בימים אלה 
משמש יאיר כסמ"פ בבא"ח צנחנים.

לכל  ומאחלים  בשניהם,  גאים  אנו 
הצלחה  בצבא  המשרתים  חיילינו 

רבה. �

תנו כבוד לתורה
בחודש אייר זכינו להכניס ספר תורה חדש להיכל הישיבה לבוגרי צבא. 
הספר, תרומת משפחות הופמן, קדוש וגרינבוים, נתרם לע"נ ר' יוסף דוד 
הרב  ז"ל.  הופמן  קלו(  )לבית  דוד  בת  )צ'לסטה(  ותכלת  מיכל  יחיאל  בן 
קשתיאל והרב תירוש, ראשי הישיבה לבוגרי צבא, כתבו כל אחד אות יחד 
עם בני המשפחה, מתוך הפסוקים האחרונים של ספר דברים. לאחר סיום 
כתיבת ספר התורה יצאו כולם בתהלוכה שלֻוותה בשירה ובריקודים, אשר 

בסיומה הוכנס הספר להיכל ברוב עם ובשמחה עצומה. �

לאחר טו"ב שנים בהן לימד 
במכינה, לקח על עצמו הרב יואל 

רכל את ניהול מערך הקשר עם 
החיילים.

לכל שנתון ממונה רכז, שתפקידו 
ליווי התלמידים במכינה ולאחר מכן 

במהלך השירות:
ערן רופמן מלווה את מחזור 

כ"א, שתלמידיו הראשונים כבר 
מתחילים להשתחרר; 

יונתן כלפה ותומר ויצמן מלווים 
את מחזור כ"ב, שכל תלמידיו עדיין 

בצבא;
הרב גלעד סלומון מלווה את 
מחזור כ"ג, שאחרוני תלמידיו 

מתגייסים בימים אלו;
שי אליאס ילווה את מחזור כ"ד, 

שראשוניו התגייסו לאחרונה;
כפיר אלון מלווה את חיילי הישיבה 

הגבוהה;
עמית זולדן ילווה את מחזור כ"ה, 

מהדקים את הקשר עם חיילינו
בוגרינו )מחזור ט'(.

ממשקים נוספים הזוכים לשיפורים 
הם: שבתות מיוחדות לחיילים ימי 

עיון מיוחדים ביחידות השונות, 
ומערך שיעורים במוצאי שבתות 
באזור המרכז ובירושלים. כמו כן, 
נעשה ניסיון לארגן שיעורי הכנה 

מיוחדים לקראת קורסים ואתגרים 
שונים, וכמובן: שכלול של מערך 

שהחלו את לימודיהם בר"ח אלול 
השנה.

הצוות שוקד על העמקת הקשר 
כבר בזמן הלימודים במכינה, ועל 
העצמתו במהלך השירות. בימים 
אלו נבנה מאגר מידע ממוחשב 

ומקיף נתונים רבים, אשר יקל 
על העלאת איכות ההתקשרות 

הכתובה והאלקטרונית.
בחודש האחרון זכו - בין השאר - 

לביקורים חיילי גבעתי, חיילי אגוז, 
חיילי גולני, פלס"ר 7 וחניכי קורס 

חובשים, בו נבחר משה קרמני 
)בוגר מחזור כ"ג( כחניך מצטיין 
למופת. מתוכננים עוד ביקורים 
רבים ביחידות השונות, והמטרה 

היא להגיע לכל חייל וחייל. מפגש 
מרגש במיוחד התרחש בעת 

הביקור אצל חיילי כפיר )מחזור 
כ"ג( בבקעות, עם מפקד הבסיס 
סא"ל אורי לוי הנמנה גם הוא על 

הליווי לזוגות בראשית דרכם.
'בית החייל עלי' או 'הצימר של 
החיילים' שופץ ושופר לרווחת 

החיילים שמגיעים לביקורים 
ולשבתות. אנו מקווים שיהיה תמיד 

בתפוסה מלאה!
לשאלות, בירורים, עדכונים ורעיונות 
חדשים אפשר להתקשר בכל עת: 

050-8849202 - הרב יואל.
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בסוף חודש תמוז התקיים מפגש 
'חי  תכנית  חברי  כל  של  עיון  ויום 
התלמידים  מחזור  לכבוד  רועי' 
בישיבה  לימודיו  חוק  את  שמסיים 
החדשה,  לדרכו  ופונה  ובאקדמיה, 
המעשה.  בעולם  לפעול  שייעודה 
לימודיהם  חוק  את  מסיימים  השנה 
בישיבה 17 תלמידים מובחרים, אשר 
מתכוונים לתרום ולרתום את עצמם 
תחומי  בכל  אידאליסטית  לעשייה 

החיים. 
שיעורי  בסדרת  החל  המפגש 
היסוד  עקרונות  את  שהקיפו  הכנה, 
אותם יש לאמץ כדי להצליח לפעול 
המעשה,  עולם  בתוך  אמונה  כאנשי 
השוחק והמאתגר רוחנית. פתח את 
המפגש רב הישוב עלי, הרב אברהם 
התורני  הערך  על  שדיבר  שילר, 
הגדול הגלום בעבודה: "'גדול הנהנה 
מיגיע כפיו', שמתקן את חטא אדם 

להעמיק  רבדים  סוף  אין  עוד  יש 
רק  אנו  ניצבים  לעולם  וכאילו  בהם, 
בפתח, ולא בהיכל עצמו. הרב אוהד 
תירוש סיכם את יום העיון, וסיפר על 
חוויותיו בעולם המעשה, תוך הדגשת 
חכמים,  תלמידי  בפני  ההתבטלות 
שבה  הענווה  חשיבות  והדגשת 
הכרה  מתוך  לפעול,  צריך  האדם 
שאיפה  מתוך  ולא  האמיתי  במקומו 
לעמוד בראש ולהיות המוביל. בסיום 
דבריו הדגיש הרב אוהד את חשיבות 
שונה,  האדם  בהיות  הכרוך  האומץ 
חריג, שאינו נסחף עם זרם התרבות 
אמיתי  קו  מוביל  אלא  הכללית, 
ואידיאולוגי עצמאי, קו שיזכה לבסוף 

אף להערכה.
התכבדנו  עצמו  הסיום  בטקס 
בנוכחות ראשי הישיבה, שבירכו את 
תעודות,  להם  והעניקו  המסיימים, 
וכמתנת פרידה - את הספר 'משטר 

בני דוד עלי חדשות

תלמידי  נסעו  החירות  חג  בערב 
המכון להכשרת מחנכים ב'בני דוד' 
שבע.  באר  ליד  'אלה'  בכלא  לסיור 
הסיורים  מתכנית  חלק  הינו  הסיור 
"הכרת  בקורס  ומשולב  המכון,  של 

הילד המאתגר".
הייתה,  הסיור  של  המוצא  נקודת 
שמורה שאינו מצליח להגיע לאחרון 
שבהם,  המאתגרים  כולל  תלמידיו, 
מסייע בעקיפין לפליטתם ממסגרת 
להובילם  שיכול  דבר  הלימודים, 
בית  לשערי  גם  תהליך  של  בסופו 
הכלא. בסיור, אותו הנחה במקצועיות 
ובמסירות רב הכלא, הרב יונה יוניוב, 
הנסיבות  על  התלמידים  למדו 
הכלא,  בית  אל  נער  מתגלגל  בהן 
בכלא  והשיקום  הטיפול  דרכי  ועל 
חשו  התלמידים  השחרור.  ולאחר 
המחנך  של  מקומו  משמעותיות  את 

מחפשים תמונות 
מ–25 שנות בני דוד

לרגל שנת חצי היובל
אנו מחדשים את פני הארכיון

של 'בני דוד'.
אם יש לכם תמונות מאירועים 

שונים ב'בני דוד' נשמח אם 
תשלחו אותן אלינו לדוא"ל: 

lior@bneidavid.org

ביקורים בבני דוד
זכינו  הקיץ  בחודשי  השנה.  במהלך  דוד'  ב'בני  המבקרים  רבים 
לביקורם של נוער 'אש התורה' מטורונטו, ילדי בי"ס 'יבנה' מלוס אנג'לס, 

ידידים מפנמה ומארה"ב, נציגי חיל החינוך, רבני קהילות ועוד. �

בוגרי תכנית 'חי רועי'
יוצאים לשוק העבודה

יום ירושלים
למספר  לירושלים  תלמידינו  עלו  ירושלים,  יום  לקראת  שנה,  כמדי 
ימים של למידה והתבוננות באורה של ירושלים. התלמידים הצטרפו גם 
לריקוד הדגלים, נכנסו לעיר העתיקה דרך שער שכם, וסיימו את הריקוד 

בכותל המערבי. �

תלמידי מכון ההוראה בביקור בבית הכלא

והתרבותי  הנפשי  עולמו  בעיצוב 
ואת השלכותיו של חוסר  של הנער, 
ההצלחה. מועד הסיור, כשבוע לפני 
רבות  דילמות  הציף  החירות,  חג 
והחופש  החירות  למושגי  ביחס 
בסיום  חיים.  אנו  בו  המודרני  בעולם 
בחברותות  לימוד  התקיים  הסיור 
עם האסירים, וריקוד מיוחד, משותף 
ומרגש שנטע בלב כולם את האמון 

בתקווה ובתשובה. �

תאכל  אפיך  'בזעת  של  הראשון 
חשיבות  את  הדגיש  הרב  לחם'". 
אשר  בכל  האידאליסטית  העשייה 
נפנה, ואת ההבנה שהקודש לא רק 
אף  אלא  החול,  עולם  עם  'מסתדר' 
מניע אותו, ומעניק לו עוצמות ואיכויות 
אדירות. לאחר מכן נשא דברים הרב 
רוני גלס, רב התכנית, אשר הדגיש 
חכמים,  לתלמידי  החיבור  ערך  את 
"שוקדי  לעולם  שאנו  העובדה  ואת 
דלתות", אשר אינם מרגישים כאילו 
כי  חשים  אלא  בכיסם,  התורה  כל 

ומדינה בישראל על פי התורה' מאת 
הרב נפתלי בר אילן. הרב סדן ביקש 
שבפעילות  הקשיים  את  להדגיש 
ובסבך  הממשלה  משרדי  בתחומי 
שעוטפת  הרבה  הבירוקרטיה 
וליאור שטול, מנכ"ל הישיבה,  אותם, 
נקודות  בשלוש  הדברים  את  סיכם 
גבוהות  שאיפות  ענווה,  עקרוניות: 
את  מברכים  אנו  מתמדת.  ולמידה 
ובתקווה  הדרך,  בברכת  המסיימים 
לעם  ברכה  להביא  יצליחו  שאכן 

ישראל בכל עמלם. �


