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מוסדות בני מאחלים חג פסח ,בריא ,כשר ושמח

יון
מיו
חד
סח

במהלך חודשי החורף
למדנו במוסדות 'בני דוד'
בשיטת הקפסולות ,על פי
הנחיות משרד הבריאות.
לצערנו מדי פעם הצליח
הנגיף לחדור אלינו ,ונאלצנו
להוציא לבידוד חלק
מהתלמידים והתלמידות.
בסיום הבידוד חזרו
התלמידים במרץ והמשיכו
בשגרת הלימוד החשובה.

לפ

מתחדשים
מתקדמים
מתחסנים
ובעז"ה חוזרים
לשגרה לאחר
חג הפסח

שלוחה חדשה ל'בני דוד'

מכינת 'דרך אבות' ליוצאי אתיופיה
מכינת 'דרך אבות' ,שלוחה חדשה של 'בני דוד' ,מוקמת
בימים אלה ביוזמת קבוצה של אנשי חינוך ,רבנים ,קצינים
ומפקדים בצה"ל מקהילת יוצאי אתיופיה ,שבשל המהומות
שפרצו לפני כשנה וחצי בעקבות מותו של סלומון טקה ז"ל
זיהתה צורך אמיתי בשינוי תפיסה בקרב קהילת יוצאי
אתיופיה על ידי מתן מענה מהשטח לחיבור לזהות הישראלית
ולהשתלבות בחברה הישראלית.

במהלך זמן חורף הגיעו תלמידים
ותלמידות פוטנציאליים לשבוע
ישיבה ולימים פתוחים בהתאם
לתנאי הקורונה כדי לבדוק את
האפשרות ללמוד במוסדות 'בני
דוד' בשנת הלימודים הבאה.
ב"ה ההרשמה במלוא עוזה,
ועדיין נותרו כמה מקומות פנויים
– למעוניינים כדאי להזדרז .אנו
שמחים לעדכן אתכם מהנעשה
התוכניות
ועל
במוסדות
המתחדשות ומתפתחות∞ .

הגיע הזמן – בעז"ה
בונים פנימיות למכינה
אף ששנת הלימודים בעיצומה ,תלמידי מחזור ל"ג של המכינה
לעלִ י לפני כשלושים
עדיין ישנים בקרוונים הישנים שהגיעו ֵ
שנה  -עובדה המעידה על מצבם של הקרוונים( .ראה עמ׳ )2

הקבוצה שמה לה למטרה לחזק
בקהילה את הזהות היהודית-
ישראלית על ידי חיבור למסורת
אבות מתוך אמונה שמתן פתרונות
לקשיים שהקהילה חווה עקב
משבר הזהות (קשיי השתלבות
בחברה הישראלית ,הפגנות ,רגשי
נחיתות ועוד) יצמיח את בני הנוער
בקהילה ואת עם ישראל כולו.
המכינה תכשיר את החניכים
לשמש בתפקידי מפתח בחברה
המשך בעמ׳ 2

מכינה ישיבתית לצה"ל • ישיבה לבוגרי צבא
ישיבה גבוהה • שלוחת הבקעה מעלה אפרים
עוז ואמונה ת"א • מדרשה לבנות דניאלי
רח' הארז ֵ 9ע ִלי ,ד"נ אפרים 4482800
טל'  • 02-9407888פקס' 02-9943256
info@bneidavid.org • www.bneidavid.org
| g.barkats@gmail.com | 052-4295345
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הגיע הזמן – בעז"ה

בונים
פנימיות
למכינה
המשך מעמ׳ 1

לאחר תהליך תכנון ארוך אנו
מקווים לגייס משאבים ולהתחיל
בקרוב את בניית הפנימיות
למכינה.
הפנימיות ייבנו מול בית
המדרש של המכינה ,ויהיו בהן
בעז"ה כ 280-מיטות.
התחלנו בגיוס כספים למיזם,
ואנו מקווים להתחיל בעבודות
העפר והביסוס לפרויקט כבר
במהלך הקיץ∞ .

יום

ב"ה

שלוחה חדשה ל'בני דוד'

חשיפה

מכינת 'דרך אבות' ליוצאי אתיופיה

1יו 2ם ר0בי2עי ד׳ בניסן
ב מ ר כז 1 7 . 0 3 .
ה ט כ נו לו גי

המשך מעמ׳ 1

הישראלית בתחומי הצבא ,החברה
והמדינה .בשעה טובה הבינו את
חשיבות המיזם במשרד הביטחון,
האגף הביטחוני-חברתי ,ונרתמו
לתת תקנים לחניכים החדשים.
בימים אלה אנו מחפשים עם
היזמים מקום להקמת השלוחה∞ .
אם אתם מכירים חניכים
שמתאימים להצטרף למחזור
הראשון ,מוזמנים להפנותם
לרב ליאור נגסה050-2148774 :

במו
שב נחלים (סמוך לפ"ת)
הגעה מתחנה
מרכזית פתח ת

קוה בקוים 78 | 84 | 85

בתוכנית:

13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:45

התכנ
שיחתסות רישום וכיבוד קל
פתי
חה
+
היכ
רות
פעילות ODT
פאנל קצינים
מעגלי שיח
ארוחת צהריים
שיחת סיכום

מהי המסורת?

כ

שם התורם ________________________________________

סוג הכרטיס:

כתובת מייל _____________________@_________________

*מס' כרטיס:

אשמח להיות שותף באמצעות:

*תוקף:

תרומה באשראי  -סכום:

העברה בנקאית  -סכום:

חשוב

חיים,

לדעת כמה דברים...

בנק מרכנתיל  ,17מספר סניף 736
מספר חשבון  - 17683בני דוד
כושר קרבי
ישראכרט   
ד
רךקדםאבצבות
מכינה
אית

פיתוח אישיות וזהות

לשירות
באווירה משפחתית
סעיף 46
הכנהלפי
התרומה מוכרת
משמעותי לצבא

ויזהנשמח לראותכם! פר
אקספרספגש היכרות:דיינרס
אמריקן
טים והרשמה למ

ליאור נגסה

050-2148774

ישי קבדה

054-3515350

*  4/3( CVVספרות בגב הכרטיס):

מס׳ תשלומים (עד )36

חתימה:

₪

תרומה חד פעמי באשראי  -סכום:

ר
גע לפני הגיוס לצה"ל
ר
גע
ל
פני
שיו
צא
ים
למסע ה

מי האבות שלנ
ו? לאן עלינו לשאוף?

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים ולסייע לנו

מכינה לישיבתית לצה"ל
ישיבה בוגרי
שלוחת הבקעהצבא | ישיבה גבוהה
עוז ואמונה ת"א |מעלה אפרים
מד
רשת לבנות דניאלי

מכדינרהךקדםאבות
צבאית

הר
 7שמו ואשרו הגעה 
7cxdb7wvBtJ8KQ
wQ
le/
s.g
rm
//fo
https:

בתוכנית הלימודים
לימוד מורשת
ביתא ישראל
לימודי יהדות ואמונה
שיחות מפי אסירי ציון
ודמויות מובילות
מהקהילה
פרויקט מסע שורשים

×₪

ב"ה

₪

שם בעל החשבון:
בנק:

סניף:

עם הפנים קדימה

מס חשבון:
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מצדיעים לבוגרינו העוסקים בחקלאות
ביום ט"ו בשבט
הזמנו את הרב סדן
ורעייתו ורדינה
להוסיף עץ פרי
לגינת 'בני דוד'.
הרב סדן ורעייתו
שתלו עץ לימון,
ובעז"ה הוא יעלה
ויפרח.

לכבוד ט"ו בשבט הפקנו
ליל סדר מיוחד לט"ו בשבט
– שבעה רבנים ושבעה
חקלאים מדברים על שבעה
מינים .בסדר הווירטואלי
השתתפו מאות אנשים,
וביוטיוב צפו יותר מאלף
איש .מי שפספסו מוזמנים
לצפות בקישור ,מתאים
לכל המשפחה∞ .

יותר מ 95-אחוזים
מחוסנים ומחלימים

https://youtu.be/tB1SKSDxXDE

מאז תחילת מבצע
החיסונים של מדינת
ישראל נערך מסע
הסברה במוסדותינו
להסברת החשיבות של
קבלת החיסון.
המסע כלל שיחות אישיות
של הרבנים עם התלמידים,

ובאחד המקרים הרצאה בזום
של אפידמיולוגית שהסבירה
על החיסון ,על בטיחותו ועל
חשיבות קבלתו .ניידת מד"א
הגיעה לעלי ליום של חיסונים
כדי לאפשר לכולם להתחסן
ללא מאמץ .אנו מקווים שעד
ר"ח אייר יהיו כולם מחוסנים
ונוכל להתחיל את הלימודים
במסגרת התו הירוק בבריאות
ובשמחה∞ .

פיני מנדל ,בוגר מחזור ח'
פותח את המסחר בבורסה
פורום בני דוד לעסקים מברך את פיני מנדל ,בוגר מחזור ח',
מנכ"ל חברת  ,Quicklizardשחברתו החלה להיסחר בבורסה,
על שזכה לפתוח את המסחר ביום רביעי ,י"ט באדר.
חברת קוויקליזרד מתמחה בטכנולוגיית בינה מלאכותית לתמחור
דינמי של מוצרים ומשווקת את מוצריה ביותר מעשרים מדינות.
מאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך∞ .

יְהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה
וַ ִ
יְהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה
וַ ִ

דורה ל
מהלישית שפסח
שהגדה שלעלות
כמה מ מקום
‘ בות ל
טו
עלינו’ רו של
ם ביאו סדן
ע ב אלי
הר

שפָ ַתי ּ ִתפְ ּ ָתח
ְׂ
כיוונים בתפילת שמונה עשרה
שיעורים בנושא חברה ,מדינה ודמוקרטיה
בע ִלי
שניתנו בבית המדרש “בני דוד“ ֵ

הרב אלי סדן

‘סימן לבנים‘
רעיונות מחודשים
ומאירים על חמשה
חומשי תורה
ועל מועדי השנה
הרב אליעזר קשתיאל

ויהי ידיו אמונה
שיעורים בנושא
חברה ,מדינה
ודמוקרטיה
הרב אלי סדן

ניתן להשיג בחנות הספרים של מוסדות בני-דוד

נֹעַם הַסֵּפֶר  -עֵל ִי | אביחיwww.bneidavid.org | 050-8846929 :
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חיים וידל

שפתי תפתח
על תפילת
שמונה עשרה
הרב חיים וידל

וברשת חנויות

שיחות לקראת
גיוס לצה“ל
הרב אלי סדן

שיחות לקראת
שירות לאומי
הרב אמיר סנדלר

מה נתנה לי המכינה?״
"
להאזנה בספוטיפיי
http://spoti.fi/39N75iq

להאזנה בפודבין
http://bit.ly/3pO69Qt

להאזנה בגוגל פודקאסט
http://bit.ly/3cKuC5B

מעלה אפרים – לומדים ,מתנדבים ומסיירים

במהלך זמן חורף התמקדו
התלמידים בלימוד מעמיק ורציני.
כמו כן יצאו תלמידים מהמכינה
לשמור בלילות על חוות באזור
הבקעה נוסף על סיוע והתנדבויות
אחרים לחקלאי הבקעה.

בתחילת זמן חורף יצאה המכינה
לשבת בישיבת 'עז ואמונה' בשכונת
נווה שאנן בדרום תל אביב ,ושם
הכירו את המורכבות של האזור
ואת האתגרים של מדינת ישראל
בנושא הפליטים והעובדים הזרים.
לקראת פורים ערכו כל תלמידי
מחזור ו' סיום של מסכת תענית
ומגילה .תודה מיוחדת להורי
התלמידים שהפתיעו ובאחד מימי
השישי ארגנו פריסה מפנקת כדי
לחזק את התלמידים בשהייה
הארוכה במכינה שנגזרה עליהם
עקב סגרי הקורונה∞ .

ממשיכים לקבל אחריות בצה"ל

 22בוגרי 'בני דוד' סיימו קורס קצינים במהלך חודש אדר.
מרגש בכל פעם לראות את
הבוגרים מגיעים לרף הגבוה
שאליו אנו מחנכים ,מתוך שאיפה
משמעותית
ונתינה
לתרומה
למדינת ישראל.
הרב יואל ,רכז הבוגרים ,ביקר
את הקצינים במהלך הקורס ,והרב
סדן שלח הודעת ברכה לכל אחד
מהקצינים מסיימי הקורס .הרב
יואל ממשיך מדי שבוע להגיע
לחיילינו הפרוסים ביחידות ,עם
דברי מתיקה ,ספר וטפיחה על
השכם .בשעה טובה חזרנו לארח

במוסדות את החיילים בעלי
תו ירוק (מחוסנים ומחלימים),
שמגיעים לשבתות כדי להתחבר
ולקבל כוחות להמשך השירות.
ברוכים השווים! ∞

לצפייה ביוטיוב
https://youtu.be/xXhM44a53Nw

את המחויבות לעשות
משהו שהוא בעל ערך
למען הכלל ...פה בבית
המדרש הזה נטמע בי
חזק להיות חייל כל החיים,
להיות בשליחות"...
האזינו לפרק חדש שעלה לערוץ
ההסכת (פודקאסט) של 'בני דוד':
הרב נתנאל אלישיב משוחח עם
בוגר מחזור ד' חנן עמיאור ,מחבר
רב-המכר החדש 'הסדנה להנדסת
תודעה' ,על השיטות שבהן חלק
מאמצעי התקשורת מנסות לעצב
לנו מחדש את התודעה בשלל
נושאים חשובים שעל סדר היום
הציבורי.
מוזמנים להאזין גם להסכת עם
ישי גוטוויליג ,יועץ למנכ"ל משרד
החקלאות ,בפרק מיוחד שעלה
לכבוד ט"ו בשבט :מה הקשר
בין חקלאות להתיישבות? אילו
אתגרים עומדים בפני החקלאים
הישראלים? כל זאת ועוד ופרקים
נוספים בערוץ ההסכתים של 'בני
דוד'∞ .

מכונות כביסה
לשירות התלמידים

בעקבות הקורונה והשהייה
הארוכה של התלמידים במוסדות
נדרשנו לתת פתרון בנושא כביסה.
בעלי הקמנו חדר כביסה משוכלל,
ובו התלמידים יכולים לקבל שירות
של כביסה וייבוש תמורת תשלום
נמוך .גם במדרשת דניאלי יש חדר
כביסה המשרת את התלמידות∞ .
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תוכנית ׳עוז וענווה׳
בתנאי קורונה
משנכנס אדר
מרבים בשמחה

תוכנית עוז וענווה היא תוכנית
ייחודית מבית 'בני דוד' המיועדת
לסטודנטים מצטיינים הלומדים
בתחומים מכווני המגזר הציבורי –
פכ"מ ,משפטים ועוד.
בתוכנית לומדים  22סטודנטיות

חודש אדר עבר בשמחה בכל
המוסדות בריקודי שמחה בראש
חודש ובמסיבות פורים .בתי
המדרש קושטו בהתאם לתנאי
הקורונה ,ועקב הפורים המשולש
נמשכו אל תוך השבת בשמחה
ובשירה סעודות הפורים בבתי
הרבנים ,שהיו כיד המלך.
צוות המשרד והמטבח מבקש
למסור את תודתו לתלמידי
המכינה ,ששלחו להם משלוחי
מנות בצירוף מכתב תודה יפה
ומרגש" .טוב להודות"∞ .

וסטודנטים שנפגשים אחת לשבוע
ושומעים הרצאות ושיחות בנושאי
ליבה בעולם המחשבה היהודי
והכללי .מלגת לימודים מיוחדת
ניתנת למשתתפים בתוכנית.
פרטים במודעה ובטלפון:
∞ .052-8118597

הרב אשר וייס
בשיעורים מיוחדים
לישיבה הגבוהה
בתחילת השנה ,נפתח כולל
דיינות ,ולומדים בו כיום שמונה
אברכים בהדרכה מיוחדת ובליווי
צמוד .הרב אשר וייס שליט״א
נותן מדי שבוע שיעור בזום,
ולקראת כל חג מצטרפים לשיעור
עוד תלמידים המעוניינים לקבל
מתורתו∞ .

נפרדים וזוכרים
במהלך חודשי החורף נפרדנו
לצערנו מד"ר אבי הרלב ז"ל ,בוגר
מחזור ב' של המכינה ,ומיעל
חלפון ז"ל ,בוגרת מחזור ב' של
מדרשת דניאלי ,שהלכו לעולמם.

מגבשים את
הכיתות במהלך
החורף
חודשי הקורונה הקשו על ביצוע
תוכנית לפעולות מגבשת במהלך
החורף ,והרבה שבתות נשארו
התלמידים במכינה כדי להקטין
את המגע עם החוץ בשל המגפה
המשתוללת .מדי שנה יש מסורת
של יציאה לשבת כיתות ,שבה כל
כיתה יוצאת לפינה אחרת ברחבי
הארץ .על מסורת זו לא ויתרנו,
והתלמידים יצאו לאירוח מיוחד
בהתאם לאפשרויות ולכללים∞ .
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אנו משתתפים בצער המשפחות
ובצער החברים והחברות לספסל
הלימודים ומקווים שלא נדע עוד
צער∞ .

במדרשת דניאלי
מסיירות ומכירות
בתל אביב
מוסיפים אור
בישיבת ׳עוז ואמונה׳ לומדים
שלושים תלמידים הנהנים
מהאווירה המיוחדת בשל מיקומה
המיוחד של הישיבה .בימים אלה
מתגבש מחזור חדש לקראת
השנה הבאה ,ובחורים רציניים
המעוניינים ללמוד תורה ולהאיר
את דרום תל אביב מוזמנים
להתקשר לאביעד.054-9130770 :
הרב איציק פנירי ,ראש הישיבה,
מוביל את הלימוד עם הרב עידו
רוזנטל והרב ירון אדוריאן .גם
הרב יגאל לוינשטיין ממשיך לתת
שיעורים בישיבה .השיעורים
נמסרים באמצעות הזום מדי
שבוע.
ביום השנה להירצחו של הרב
אחיעד אטינגר הי"ד ,מייסד
הישיבה ,נערך יום לימוד מיוחד.
בערב דיברו ראש הישיבה הרב
פנירי ,אלעד מנחמוב ,תלמידו
של הרב אחיעד ,ואורה אהרוני,
תושבת השכונה.
אלידע בר שאול ,שלמד עם הרב
אחיעד ,העביר הרצאה מרתקת
בנושא "מישהו היה צריך – "...על
דמויות שידעו תמיד להתנדב
ראשונות כשחיפשו מתנדבים
למשימות מיוחדות .בדבריו סיפר
על גיבורי ישראל ,ובהם הרב
אחיעד אטינגר הי"ד ,שקיבל עליו
את משימת הבאת אור היהדות
לשכונת נווה שאנן והקים את
ישיבת 'עוז ואמונה' ,וכשהיה
צריך לעצור את המחבל עשה
זאת בגופו ומסר נפשו על קידוש
השם∞ .

תלמידות המדרשה פוגשות
במהלך הלימודים הרבה עוצמות:
עוצמה של תורה ואמונה ,עוצמה
של נשים ואנשים ועוצמה של
המדינה ושל הארץ .הן משתתפות
בתוכנית מיוחדת של סיורים
בהדרכתה של אליענה פסנטין,
תושבת שכונת היובל בעלי,
מדרשטח .אחת לחודש פוגשות
התלמידות דמויות ומקומות
בסביבת המדרשה במפגשים
שמטרתם היא לימוד התורה בכל
מקום ובכל עת .השנה התנסו
תלמידות המדרשה ברעיית צאן

ופגשו את גבורת המכבים ,את
החסד שבהר אפרים ,את המוציא
לחם מן ההר ,את החקלאות
באזורנו ,את המתיישבים באזור
אלון מורה ואיתמר ועוד∞ .

שמח בכפר
הסטודנטיות דניאלי
בכפר הסטודנטיות דניאלי
שבתפוח גרות כיום כעשרים
סטודנטיות .הן לומדות
באוניברסיטה ומשלבות לימודים,
שיעורים ,הווי חברתי והתנדבות
בקהילה ומקבלות מלגת לימודים
של מפעל הפיס בשיתוף עם בני
עקיבא .לקראת חג הפורים יצאו
הסטודנטיות לשמח את תושבי
היישוב תפוח .לפרטים והרשמה:
איילה ילינק ∞ 050-3343842

תוכנית הדר –
פותחים מחזור שני
לקראת מועדי הגיוס באביב
ובקיץ תשפ"א נרשמים תלמידי
המכינה לתוכנית ייחודית אשר
נפתחה בשנה שעברה במכינת
'בני דוד' בעלי ובמעלה אפרים,
תוכנית הדר .במסגרת התוכנית,
אשר נקראת על שם בוגר המכינה
סגן הדר גולדין הי"ד ,התלמידים

שומרים על קשר
עם הבוגרות
במדרשה יש רכזות ששומרות
על הקשר עם הבוגרות במהלך
השירות הלאומי ולאחריו :הן
מבקרות את הבנות בשירות
ויוצרות הזדמנות למפגשים
נוספים עם הבוגרות .אחת
המחנכות שמחה לפגוש במהלך
התנדבותה במחלקת קורונה את
אחת הבוגרות שמשרתת שירות
לאומי במחלקה .אנו מאחלים
לכולן עשייה משמעותית בהמשך
הדרך∞ .
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הנמצאים לקראת גיוסם
מתחלקים לקבוצות של שבעה עד
עשרה חניכים ,וילווה אותם ר"מ
מהמכינה החל משלב גיוסם לצבא
ועד למועד סיום שירותם הצבאי.
כך שומרים חניכי התוכנית על
קשר חי ושוטף עם הר"מים ועם
המכינה ,עורכים שיחות ומפגשי
לימוד שוטפים וזוכים לביקורים
בצבא.
במהלך החודש האחרון אף
נפגשו כשישים חיילי המחזור
הראשון של התוכנית ,המסיימים
בקרוב את השנה הראשונה בצבא,
בבית ההארחה בית מאיר לשבת
ייחודית עם הרב אליעזר קשתיאל
והרב פנחס עציון מהמכינה בעלי
והרב אליהו בן ארצי ממכינת עצם.
להורי התלמידים ההשתתפות
בתוכנית הדר מקנה את הידיעה
שהר"מ המלווה את הקבוצה
אחראי לשמור על קשר שוטף עם
בנם החייל גם בתקופות של אתגר
ומשבר וגם בתקופות של בניין
ושמחות.
את תוכנית הדר ייסד ומנהל
הרב פנחס עציון מהמכינה בעלי,
והיא מאגדת תחתיה במאמץ
משותף את 'בני דוד' עלי ומעלה
אפרים ,מכינת עצם ,מכינת קשת
יהודה ,מכינת מגן שאול ועוד.
בשמה של התוכנית' ,תוכנית
הדר' ,מובאת לידי ביטוי האחריות
הגדולה שלנו לבוגרי המכינה,
ובהם הדר הי"ד ,אשר עדיין לא
הגיע לקבר ישראל .בקריאתה של
תוכנית פעילות שוטפת על שם
הדר הי"ד אנחנו מבטאים את
המחויבות שלנו לזכור ולהזכיר את
האחריות להשיב את הדר הי"ד
לקבר ישראל∞ .

