ברכץ בית אל 02-9973875

שילה ‰

להוביל את החברה הישראלית באתגרים הלאומיים

ב

שנים האחרונות הולכת ומתחדדת ההכרה כי ,כדי להשפיע על פני
החברה בישראל ולהוביל אותה באתגרים לאומיים ,יש צורך באנשים
איכותיים-ערכיים בעלי הכשרה אקדמית מתאימה ,שישתלבו במערך
שירות המדינה ,רשויות מקומיות והמגזר השלישי ,וימלאו תפקידים בכירים
כזוטרים במכלול התפקידים במגזרים אלו.

חי רועי
תוכנית

הכשרה למנהיגות
במרחב הציבורי
במדינת ישראל

תהליכי קבלת ההחלטות בישראל ,יישומן בשטח והיכולת להשפיע על מקבלי
ההחלטות ,תלויה רבות במערכת הניהול והפקידות הממשלתית והמוניציפאלית,
אשר מתכננת את עתידה של ישראל ומיישמת את ההחלטות של הגופים
הריבוניים בה.

בע ִלי ,הוקמה כדי לאפשר לבוגרי
תוכנית "חי רועי" במסגרת הישיבה לבוגרי צבא ֵ
צבא בעלי רקע תורני להמשיך לעסוק בעיצוב אישיותם התורנית-אמונית במקביל
ללימודיהם האקדמיים ,ותוך כדי לקבל הכשרה לקראת תפקידים ציבוריים
ואידיאליסטיים בעם ישראל.
מטרת התוכנית היא להכשיר אנשי אמונה בעולם המעשה למשימות לאומיות
בשדה החברתי ,הכלכלי ,המשפטי והמעשי באשר הוא ,מתוך השקפת עולמה של
תורה ומתוך הכרה בחשיבות יישום הרוח האמונית בחיי המעשה.

בס"ד

ישיבה לבוגרי צבא

בני דוד ֵ -ע ִלי
למידע ופרטים ניתן ליצור קשר עם:

הרב אופיר וולס050-5719779 ,
באתר בני דוד:

www.bneidavid.org
או בכתובת מייל:

ofirvales@gmail.com

בנידודעלי
מדרשה לבנות דניאלי
Midreshet Danieli
for Young Women

שלוחת מעלה אפרים
Maale Efraim
Branch

ישיבה גבוהה
Advanced
Yeshiva

ישיבה לבוגרי צבא
Yeshiva for
Discharged Soldiers

מכינה ישיבתית לצה“ל
The Military Yeshiva
Academy of Israel

תוכנית הלימודים
לימודי הקודש
בישיבה לבוגרי צבא
 20שעות שבועיות בבית המדרש

לימודים אקדמיים במוסדות
האקדמיים המוכרים בישראל
תלמידי חי רועי לומדים במגוון מוסדות
אקדמאיים במגוון מקצועות.
מערכת השעות מותאמת ע“י כל תלמיד
לסדרי הלימוד בישיבה

ימי עיון חוץ אקדמאיים
במהלך השנה יתקיימו הרצאות וימי
עיון מרוכזים בנושאים ציבוריים כגון
הכרות עם משרדי הממשלה השונים,
סיורים ברשות המיסים ובוועדות הכנסת,
הכרות עם הסוגיות החברתיות המרכזיות
במדינת ישראל ,הכרות עם עמותות ועם
המגזר השלישי

ימי הלימוד
וזכאות למלגה
לימודי הישיבה
ימים א-ה
מן השעה  7:30עד השעה 20:00
חובת נוכחות:
שלושה בקרים וסדר אחה“צ אחד
סה“כ  20ש“ש

זכאות למלגות
 .1מגורים בעלי
 .2ראיון אישי והתחייבות לעמידה
בתקנון התוכנית
•מלגת לימודים לזכאים
בני דוד ,בשיתוף קרן ידידות טורונטו
ומפעל הפיס ,מסייעים בקבלת מלגת
לימודים עד לגובה  12,000ש"ח,
מותנית בקבלה לקרן ידידות טורונטו
ובעמידה בתנאי ההתנדבות של
מפעל הפיס ,בתיאום עם בני דוד.
•מלגת קיום לנשואים

שנה ראשונה -
 1500ש“ח לחודש
 200 +ש“ח תוספת לילד הראשון
ו 150-ש“ח לכל ילד נוסף
עד לתקרה של  2,000ש“ח
משנה שניה ואילך -
תוספת  200ש"ח למלגה הנ"ל

תוכנית בית המדרש
בית המדרש מיועד לאנשים שכבר רכשו השכלה תורנית גבוהה ,בישיבות או במכינות,
והם בעלי ידע בסיסי בלימוד גמרא בעיון ,וכן בתחומים של הלכה ,אמונה ,מוסר ,פרשנות
המקרא וכיו“ב.

התוכנית בנויה על מספר עקרונות יסוד
•העמקת העולם הרוחני-אמוני של מי שעיקר עיסוקם יהיה בעולם המעשה ,מתוך רצון לבנות
אנשים אשר רוח בהם ,החפצים בכל לבבם להיות עובדי ה‘ וישראל עמו.
•יצירת הרגלי לימוד רציניים וקבועים ,ושאיפה לידיעה היקפית של התורה על כל מקצועותיה,
ִעם ובתוך חיי המעשה.
• 2מסלולים מוצעים (לא יתאפשר לימוד שלא במסלולים הנ"ל)

 .1סוגיות בתורה ומדינה .לימוד עיוני ממקורות הש“ס ומפרשיו עד הפוסקים בני זמננו
בסוגיות הנוגעות לחיים הציבוריים ,כגון :ממשל והנהגת ציבור ,כלכלה עפ“י התורה,
משפט וחברה ,רפואה והלכה ,וכיו“ב .את המסלול ,יוביל הרב אופיר וולס ,ראש התכנית.
 .2לימוד הלכתי אליבא דהלכתא מסכת שבת .את המסלול ,יוביל הרב אברהם שילר ,רב
הישוב עלי.

•בניית השקפת עולם אמונית מסודרת לגבי בעיות הדור והשעה ,עם דגש על הדילמות
הנובעות מהשתלבות בחיים הציבוריים במדינת ישראל .כאשר מחד השאיפה הבסיסית היא
לקדם את סדר היום הציבורי עפ“י השקפת עולמנו האמונית ,ומאידך האחריות הלאומית
מחייבת הבנה וקבלה של העובדה שיש לנו שותפים בעלי דעות אחרות ,והאמת והשלום
צריכים ללכת יחד.
נשיא בימ“ד:
הרב אלי סדן ,ראש מוסדות “בני דוד“
צוות ההוראה יהיה מגוון ויכלול בין השאר את הרבנים:
ראש התוכנית
הרב אופיר וולס
רב היישוב ֵע ִלי
הרב אברהם שילר
ראש הישיבה לבוגרי צבא
הרב אליעזר קשתיאל
ראש הישיבה לבוגרי צבא
הרב אוהד תירוש
הרב יוסף קלנר

