
מתייצבים לצד בני דוד - עליגם אני #ישראעליגיליון 39 ערב ראש השנה תשפ"א

מוסדות 'בני דוד' מאחלים 
לכל תלמידנו, בוגרינו, שותפינו, 

ידידינו וכל בית ישראל, 

שנה טובה ומתוקה. 
"תכלה שנה וקללותיה, 

 תחל שנה וברכותיה"

)ר' שמעון בר יצחק, פיוט מתפילת שחרית לראש השנה(



 למעלה
מ-800
 תלמידים ותלמידות 

במוסדות 'בני דוד׳

שנת הלימודים נפתחה במוסדות 'בני דוד' בג' באלול. 
למעלה מ-350 תלמידים חדשים הצטרפו למשפחת 'בני דוד':

המוסדות נערכו להתאמת בתי המדרש לקפסולות:

מחיצות הותקנו, מדבקות הודבקו לסימון האזורים, 	 
התלמידים קבלו צמידים לזיהוי הקפסולות והדרכה 

	 מפורטת על נוהלי שגרת הקורונה. 
מדידת חום מתבצעת מידי יום ומעקב אחר הגברת 

ההיגיינה האישית. 

במכינה בעלי 235 תלמידים

במכינה במעלה אפרים 107 תלמידים

בישיבה הגבוהה 230 תלמידים

 בישיבה לבוגרי צבא 140 תלמידים

בישיבת עוז ואמונה בתל אביב 30 תלמידים. 

במדרשת דניאלי  60 תלמידות

אנו מאחלים 
לכל תלמידנו ותלמידותינו 

שנת לימודים בריאה,
 פוריה ומוצלחת.



"ממריאים
      גבוה" <<<

 מעלה אפרים לא עוצרים בעליה!

כולל 
דיינות

 חדש
 ב'בני דוד׳
>>>

בשנים האחרונות מתרבים אברכים שיושבים, לומדים וגדלים 
בתורה ובאמונה ברוח 'בני דוד'. לאור הביקוש, בתחילת 
זמן אלול נפתח כולל דיינות בו ילמדו 8 אברכים תלמידי 
בית המדרש לבוגרי צבא והישיבה הגבוהה. תוכנית מיוחדת 
של לימוד אינטנסיבי, צוות מנוסה ומלגת לימודים תסייע 
לתלמידי כולל הדיינות להתמסר ללימודם ובעז"ה להצליח 

לעמוד ביעד של בחינות הדיינות. 

אנו מאחלים לתלמידי הכולל ולצוות 
הצלחה גדולה.

בזכותכם בנינו 
אולם לימוד חדש במעלה אפרים

לאור הגידול והכפלת מספר התלמידים במכינה במעלה אפרים נוצר 
צורך במבנה לימוד נוסף, במיוחד בתקופת הקורונה, בה נדרש מרחב 
לימוד גדול יותר. עקב המצב הכלכלי המורכב פנינו לציבור בקמפיין 

גיוס המונים בכותרת: ״עלה למעלה עלה״ מחזקים את המכינה.

תלמידי המכינה ובוגריה התגייסו לקמפיין ופנו לבני משפחותיהם וחבריהם, 
 ולעם ישראל, והצליחו לגייס למעלה מ-₪430,000 לבניין אולם הלימוד. 
היסודות נוצקו לפני הקמפיין ועם סיומו, והודות לגיוס המשאבים 
הנדרשים, יצאנו לדרך וב"ה בג' באלול הסתיימה בניית המבנה 

ותלמידי המכינה זכו במבנה מכובד, מרוהט וממוזג. 
תודה לכל התורמים - השותפים שבעזרתכם אנו יכולים לצמוח ולקלוט 

תלמידים רבים שזוכים בקורת גג מכובדת ללימודם.

מצמיחים 
מנהיגות בצה"ל  <<<

עשרות מתלמידי מוסדות 'בני דוד' נמצאים כל הזמן 
בבה"ד 1 בקורס קצינים במגמות השונות. אנו שמחים 
 שתלמידנו לוקחים אחריות ומצטרפים לפיקוד בצה"ל. 

בחודש תמוז נערך טקס סיום קורס קצינים. 
עקב מגבלות הקורונה לא יכולנו להגיע ולברך את 
בוגרינו אבל תודות לדובר צה"ל זכינו לתמונה יפה 

שלהם יחד במקום הקבוע בבה"ד 1 . 

אנו מאחלים לכם הצלחה 
בהמשך דרכם כקצינים ומפקדים 

בצה"ל. עלו והצליחו.  



בנות מחזור ה' 
של מדרשת דניאלי <<<

סיימו שנה ויצאו לשירות 

אנו מאחלים לבנות דניאלי שנת שירות משמעותית 
ומקבלים בברכה את בנות דניאלי מחזור ו'

ואת תלמידות תוכנית 'אלול' שהגיעו לחודש מיוחד 
של לימודים לקראת הימים הנוראים והשנה החדשה. 

במהלך חודשי הקיץ למדו הבנות במדרשה בשתי קפסולות - הצהובה 
 והוורודה. הבנות המשיכו בלימוד ובהכנות לשירות האומה בשירות הלאומי. 
בשבוע האחרון ערכנו ערב מיוחד בחסות מר מוטי זוננפלד ו'קרן דניאלי'. 
במהלך הערב פגשו הבנות את אביטל שרנסקי שסיפרה את סיפור מאבקה 
לשחרורו של  נתן שרנסקי ועל החיים לצידו של אסיר ציון, שר ויו"ר הסוכנות. 
הזמר והיוצר אביתר בנאי הפתיע את הבנות כשהגיע עם הגיטרה ושר להם 
טעימות ממיטב שיריו. סיון רהב מאיר סיפרה לבנות על מסקנותיה מתקופת 
הקורונה בארה"ב והחזרה שלה לארץ באמצע השליחות – לקחים להמשך 
החיים! מר מוטי זוננפלד סיפר לבנות על ביתו דניאלי ז"ל שעל שמה נקראת 

המדרשה וברך אותן לקראת יציאתם לשירות הלאומי. 

דור הולך ודור בא יום בר מצווה 
לבוגרינו וברי המצווה שלהם  <<<

כמידי שנה ערכנו באסרו חג שבועות יום בר מצווה מיוחד בו הגיעו 
קרוב ל-50  בוגרים ובניהם שהגיעו למצוות. יחד נהנו מיום של לימוד, 

פעילות, חוויות ופגישה עם רבני 'בני דוד'. 
הרב יואל רכל שמרכז את פעילות החיילים והבוגרים  הוביל את הפעילות.  
את היום התחילו עם ברכה מהרב סדן, המשיכו ללימוד עם הרב עקיבא 
קשתיאל, סיירו במכינה הישנה כשהיא בעבודה להפיכתה למרכז הכנסים, 
פעילות בטבע עם קק"ל ודברי ברכה מהרב יגאל לוינשטיין. לסיום, קצת 

פעילות גופנית - מסע אופניים לשילה הקדומה. 
אנו מאחלים לכל ברי המצווה מזל טוב ונשמח לראותם במוסדות 'בני 

דוד' בעוד 5 שנים. 
פעילות זו היא חלק מפעילויות רבות הנעשות לחיזוק הקשר עם בוגרינו 

ובני משפחותיהם.

השר צחי הנגבי, השר הממונה על המכינות, 
מבקר ב'בני דוד' <<<

השר צחי הנגבי מונה עם הקמתה של הממשלה לשר הממונה על מפעל 
המכינות הקדם צבאיות. את ביקורו הראשון בליווי מר ישראל גנץ, ראש 
מועצת מטה בנימין, בחר השר הנגבי לעשות עם צוותו במכינה הראשונה 

בעלי. 
במהלך הביקור נפגש השר עם התלמידים ועם הרבנים. השר דיבר על החשיבות 

הרבה של מפעל המכינות למדינה ולצה"ל ועל הצורך להמשיך לקדמו. 
בפגישה עלו מספר נושאים, וביניהם החשיבות הגדולה שבקידום בינוי 
המעונות לתלמידי המכינה שכבר למעלה מ-30 שנה ישנים בקרוואנים 
ויש צורך בבניית מעונות קבע, במיוחד בתקופה בה יש צורך בהגברת 

ההיגיינה האישית. 

המכינה הישנה הופכת 
למרכז הכנסים של 'בני דוד' <<<

מאז שהסתיימה בנייתו של בית המדרש החדש של המכינה, המבנה ההיסטורי 
הישן בו הוקמה המכינה עומד ריק. היו שהציעו להרוס את המבנה בו 
 למדו אלפי תלמידים וחוו שנות לימודים משמעותיות ששינו את חייהם. 
מבנה   – ההיסטורי  במבנה  חיים  ולהפיח  להמשיך  החלטנו  אנחנו 
בו הוקם מפעל המכינות הקדם צבאיות. בשנה האחרונה,  התעשייה 
תכננו ובנינו בתוך המבנה הישן מרכז כנסים בו ניתן לארח קבוצות 
שבוע.  בסופי  ואירוח  משותף  לימוד  להשתלמויות,   ומשפחות 
הוחלף גג האסבסט ההיסטורי בגג תקני, ובמבנה נבנו כיתה ללמידה,  חדר 
אוכל ומטבחון וששה חדרי אירוח עם שירותים ומקלחת בהם ניתן לארח 

עד 30 איש. 
בימים אלה משלימים את ההצטיידות והגינון סביב למבנה ובקרוב נחל לארח 

ולהמשיך להפיץ את האור של 'בני דוד' לכל אורחינו. 



אתגרים כלכליים בתקופת קורונה <<<
מגפת הקורונה הגיעה אלינו לאחר חג הפורים ואיתה אתגרים כלכליים רבים. 
עקב כך שאין עדיין תקציב למדינה, השתתפות המדינה באחזקת תלמידי 
המוסדות קטנה בכמיליון₪. הפסקת הטיסות מקשה על הקשר עם ידידינו 

מעבר לים דבר שהקטין את התרומות של ידידינו מעבר לים. 
אי הוודאות והמצב הכלכלי המורכב פגע גם בתרומות המכובדות המגיעות 
מידידינו בעלי עסקים בארץ. עקב המצב יש משפחות שמתקשות בתשלומי 
 שכר הלימוד ואנו מנסים לסייע להם בעזרת קרן המלגות כמיטב יכולתנו. 
התרומות שלא נפגעו הינם התרומות החודשיות – הוראות הקבע והתרומות 

החד פעמיות של בוגרינו, ידידינו ותומכינו בארץ.  
בעקבות האתגר הכלכלי קוצץ שכר כל הצוות ב-10% בחודש וביצענו 
עוד מספר צעדי התייעלות שמקטינים את ההוצאות ומסייעים לנו לעמוד 
באתגרי התקציב המקוצץ.  בימים אלה אנו פונים לקרובים אלינו – בוגרים 
ובוגרות, הורים ושותפים שמכירים את המוסדות ומבינים את החשיבות 
הרבה שבהמשך פעילותם לסייע לנו לעבור את השנה הזו יחד בשלום. 
עזרתכם חשובה לנו - הצטרפו וסייעו לנו בתרומה בהוראת קבע חודשית 
כדי שנוכל להיפגש בראש השנה תשפ"ב בהמשך עשייה מבורכת ומתפתחת.  

ממשיכים ב'עוז 
ואמונה' <<<

בישיבת 'עוז ואמונה' בשכונת נווה שאנן, מיסודו של הרב אחיעד אטינגר הי"ד, 
נפתח זמן אלול עם 16 תלמידים בשיעור א' ועוד 15 תלמידים בשיעורים ב' וג'. 

ביום פתיחת זמן אלול הגיע הרב ישראל מאיר לאו רבה של העיר תל אביב 
ברך את התלמידים, את הרב פנירי ראש הישיבה ואת צוות הרבנים בשנת 
לימודים מוצלחת. הרב דיבר על החשיבות של הגברת לימוד התורה בשכונה 
וציין לשבח את התרומה של תלמידי הישיבה לחיזוק תושבי השכונה במיוחד 

בשגרת הקורונה. 
לקראת הגעתם של התלמידים הגג כוסה בדשא סינטטי ירוק ונבנתה פרגולה 

יפה שתשמש את התלמידים ללימוד ולמפגש בין הסדרים.

לוחמים. 
לומדים. 

משפיעים

תומכים בישיבה. 
שותפים בלימוד התורה
מצטרפים לקמפיין 
גיוס המונים << 6852* 
כ'-כ"ד באלול 9-13/9

מתגייסים למען האברכים 
יששכר וזבולון, מאמצים אברך <<<

במוסדות 'בני דוד' – בישיבה הגבוהה, בבית המדרש לבוגרי צבא 
ובתוכנית 'חי רועי' לומדים כ-130 אברכים. במהלך לימודיהם 
האברכים לומדים תורה ואמונה ומכשירים את עצמם להמשך חיים 

של שליחות למען החברה והמדינה. 
כל אברך מקבל מלגת לימודים מכובדת שמסייעת בידו לשבת 
וללמוד. תקציב המלגות לאברכים מגוייס בעיקרו מתרומות של 
ידידים בארץ ובחו"ל. עקב משבר הקורונה והקיצוץ בתקציב המדינה 
מלגות האברכים קוצצו ב10% ואנו מתקשים לעמוד בתשלום 

המלגות. 
כדי להמשיך בתמיכה באברכים אנו יוצאים בקמפיין 'גיוס המונים' 
לסייע לנו ולאברכים בתרומה חודשית שתשמש לתשלום מלגות 
האברכים. עזרו לנו לעזור להם! ביום רביעי-ראשון כ'-כ"ד באלול, 
9-13/9, למשך 4 ימים, כולנו מסייעים לאברכים להמשיך וללמוד.

 הסכם
 יששכר
וזבולון



ניווט ספורטיבי היסטורי בעלי <<<
ערן ולק, בוגר מחזור א' במכינה, הגשים חלום קטן. כחובב ניווט ספורטיבי 
רצה לשלב את הניווט ככלי חינוכי במכינה. יחד עם ליאור שטול, מנכ"ל 

'בני-דוד', הכינו לפני 4 שנים מפת ניווט של היישוב עלי. 
עקב הקורונה וחוסר האפשרות לצאת לניווטים בשטחי הניווט, בחודש תמוז 
המעגל נסגר כשתלמידי המכינה ניווטו, טעו, למדו, תחקרו ונהנו בשטח 

הישוב עלי. 
ערן סיפר:" למי שאין פנאי ללמוד מסילת ישרים, שיצא לריצת ניווט, יעשה 
טעויות, ילמד פרק בצניעות, יתקן עצמו וימשיך לאתגר הבא. אז גם יבין 

שצריך זמן למסילת ישרים". 

חדש על מדפי הספרים 
של  'בני דוד'
בחודשים האחרונים יצאו 

מספר ספרים מבית מדרשנו:

חי רועי למנהיגות ציבורית  
ספרו של הרב אופיר וולס שעומד בראש תוכנית 'חי 
רועי' בבית המדרש לבוגרי צבא. בספר הרב וולס 

מביא סוגיות הלכתיות במדיניות ציבורית.  

שיעורי הרב קשתיאל 
על מסילת ישרים חלק ה'  

המשך סדרת ספריו של הרב קשתיאל והפעם על מידת 
החסידות. הספר יוצא במתכונת "ובלכתך בדרך" 

מהדורת כיס במיוחד לחיילים.

דברים טובים   
דברי תורה ודרשות על פרשות השבוע ומועדי ישראל 
של הרב נתנאל אלישיב, שחלקן נתנו במוסדות 'בני 

דוד', בהוצאת מכון 'בנין התורה'.

והאר עינינו  
ביאורים בענייני אמונה וכוחות הנפש לאור 
כתבי מרן הראי"ה קוק שנכתבו ע"י הרב 
עקיבא קשתיאל. רב המאמרים הם בעקבות 

שיעורים שניתנו בישיבה הגבוהה.

לוח שולחני 'בני דוד' תשפ"א
גם השנה הוצאנו לאור לוח שנה שולחני, בסיוע הספקים שלנו, לכבוד 
השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה. 

בלוח תוכלו למצוא תמונות מחוויות 
השנה החולפת ואיתם מועדי השנה 
הבאה. הלוח ישלח לפי דרישה ויחולק 

לידידינו ותומכנו. 
אם ברצונכם לקבל לוח נא שילחו 

אלינו מייל:
info@bneidavid.org ונשמח 

לשלוח אליכם את הלוח. 

אנו מזמינים אתכם להתחבר ל'בני דוד' דרך ערוצי התקשורת שלנו. 
בית המדרש הוירטואלי של 'בני דוד' פתוח באינטרנט ואתם מוזמנים להאזין 

ולצפות בשיעורים מבית המדרש. 
בפייסבוק של 'בני דוד' תוכלו להתעדכן על כל הנעשה במוסדות – סיפורים 
מהשטח, חיבורים לכתבות ועדכונים. בערוץ ההסכתים )הפודקאסט( תוכלו 
להאזין לראיונות מיוחדים של הרב נתנאל אלישיב עם רבנים ובוגרים על ענייני 
השעה. לאחרונה עלו לערוץ הסכתים עם הרב אופיר וולס ראש תוכנית 'חי 
רועי', עם הרב אמיר סנדלר על השירות הלאומי ועם הרב נתנאל על הראי"ה 

קוק לכבוד ג' באלול, יום פטירתו.

באתר 'בני דוד' ניתן להוריד את החוברת של הרב יגאל  לוינשטיין על 
הקשר שבין הקורונה והפוסט מודרנה.

מוזמנים להתחבר 
להאזין ולקרוא 

שיעורים 
מבית 

מדרשנו <<<

736.אנו מזמינים אתכם להיות שותפים ולסייע לנו <<< 17, מספר סניף      בנק מרכנתיל 
17683. בני דוד  מספר חשבון 

סוג הכרטיס:   מאסטרכארד   ישראכרט   דיינרס   ויזה   אמריקן אקספרס

*מס' כרטיס: |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|

*תוקף: |__|__|   |__|__|         *CVV )שלש/ארבע ספרות בגב הכרטיס(: |__|__|__|__|   

שם התורם: ____________________________________________________________
כתובת מייל: ____________________________________________________________

אשמח להיות שותף באמצעות:

תשלומים )עד 36 תשלומים(  X סכום  תרומה באשראי 
 תרומה חד פעמי באשראי סכום: 

 העברה בנקאית  סכום: 
       שם  בעל  החשבון:  בנק:  סניף:  מס חשבון: 

"ללמוד וללמד 
לשמור ולעשות ולקיים..."  



רח' הארז 4 עֵלִי, ד"נ אפרים 4482800
ELI DN EPHRAIM 4482800, ISRAEL 4482800
TEL. )972(-2-940 78 88 | FAX. )972(-2-994 32 56
info@bneidavid.org | www.bneidavid.org

מכינה ישיבתית לצה"ל
בית מדרש לבוגרי צבא

ישיבה גבוהה
שלוחת הבקעה מעלה אפרים

ישיבת עוז ואמונה ת"א
מדרשה לבנות דניאלי


