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ירוק בבני דוד מערכת מים מֹוָשבים 
במבנה הישיבה לבוגרי צבא

הישיבה  מבנה  סביב  נשתלה  מטופחת  גינה 
לבוגרי צבא, והיא מושקית בעזרת מערכת מיוחדת 
להשבת מים שהותקנה במבנה. כל מי הכיורים ומי 
תהליך  ולאחר  המערכת,  לתוך  מובלים  המזגנים 
ירוק מושבים כל המים להשקיה של הגינה  סינון 
לכל  מודל  זו  רואים במערכת  אנו  סביב המבנה. 

המבנים הבאים שבעז"ה ייבנו.

משפרים את פני אזור המגורים 
מאמץ  הושקע  האחרונה,  השנה  במהלך 
לקידום ולשיפור פני הקאראוונים בהם מתגוררים 
את  התלמידים  ניקו  מיוחד  במבצע  התלמידים. 
בחזיתם.  טוף  אבני  והניחו  הקאראוונים,  סביבות 
במהלך הקיץ הבאנו לתלמידים עציצים גדולים, 
הצבע  כתמי  בעציצים.  נשתלו  אשר  ופרחים 
הקאראוונים  חזיתות  את  מעטרים  האלה  היפים 

ומשרים אווירה נעימה וצבעונית באזור המגורים.
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אירוע מרגש, שכלל טקסי הנצחת ב
משכן  נחנך  הנופלים,  הבוגרים 
צבא.  לבוגרי  הישיבה  של  הקבע 
התכנסו  אחה"צ  בשעות  בעומר,  ל"ג  ביום 
תלמידי מוסדות 'בני דוד', בוגריהם וידידיהם, 
חנוכת  את  לחגוג  כדי  עלי,  תושבי  עם  יחד 
בחנוכת חמש  החל  האירוע  החדש.  המבנה 
בוגרי  חמשת  של  לזכרם  שהוקמו  הכיתות 
'בני דוד' אשר נפלו בשנים האחרונות: רס"ן 
בנג'י הילמן, רס"ן רועי קליין וסא"ל עמנואל 
סרן  השנייה,  לבנון  במלחמת  שנפלו  מורנו, 
יהונתן נתנאל, שנפל במבצע 'עופרת יצוקה' 

אנו מברכים את תלמידינו
ואת ידידינו הרבים

בשנה טובה ומתוקה
יש טובה שהיא אמנם טובה, 

אך מלֻווה בקשיים ובייסורים, 

אבל אנו מייחלים שהקב"ה ישפיע עלינו 

את טובו 

בדרך של חסד ומתיקות; 

בשנה של עשייה והתחדשות, 

בשנה שנזכה לישועות ולנחמות 

לכלל ולפרט.

מהמוקירכם בכל לב,  

הרב אלי סדן  

"שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה"
בשעה טובה וברוב עם נחנך 
מבנה הישיבה לבוגרי צבא

ורס"ן אלירז פרץ, שנפל בפעילות מבצעית 
בעזה. בכל כיתה נערך טקס קצר, ונקבעה 

מזוזה בידי אחד מבני המשפחה. 
לאחר חנוכת הכיתות, הוצאו ספרי התורה 
והובלו  הישן,  המדרש  בבית  הקודש  מארון 
שבמבנה  הקודש  לארון  ובריקודים  בשירה 
המדרש  לבית  בכניסה  המזוזה  את  החדש. 
הסירה  אסתי  ורעייתו  סוויקה,  הנרי  מר  קבע 
את הלוט מהשלט המציין את תרומתם לבניין 

בית המדרש.
ראש מוסדות 'בני דוד', הרב סדן, פתח את 
דבריו בברכת: "שהחיינו וקיימנו והיגיענו לזמן 
ציין כי מדובר,  ומלכות. הרב סדן  הזה" בשם 
מזה  הראשון  המדרש  בבית  הנראה,  ככל 
כאלפיים שנה שכל תלמידיו הם בוגרי שירות 
מלא בצה"ל - רובם בתפקידי פיקוד וקצונה. 
עוד הוסיף ואמר: "הצורך לעמוד מול התמונות 
על  ישראל  במערכות  שנפלו  הבוגרים  של 
קידוש השם דורש מכל אחד מאיתנו לחיות 
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מחזור א' של תוכנית 'חי רועי' 
מסיים את לימודיו ויוצא לשטח

בשעה טובה, מחזור ראשון של תוכנית 'חי רועי' 
יוצאים  התוכנית  ובוגרי  לימודיו,  שנות  את  סיים 
הרבנים  דיברו  התעודות  חלוקת  בטקס  לעבודה. 
למדינת  התרומה  והמשך  העשייה  חשיבות  על 
ישראל, באמצעות מילוי תפקידים במגזר הציבורי. 
תלמידי התוכנית הודו לרבנים ולתומכים המסייעים 
בהונם להצלחת התוכנית. כל תלמיד קיבל תעודה 
צלחה'.  'דרך  ברכת  עם  יחד  לימודיו,  סיום  לציון 
הקשר  המשך  חשיבות  את  הדגישו  הדוברים  כל 
עם עולם התורה, גם בעת העשייה והעבודה בחיי 
שילבו  האחרונות  השנים  שלוש  במהלך  היום-יום. 
התלמידים לימודים במוסדות להשכלה גבוהה עם 
לימודים בישיבה לבוגרי צבא. בנוסף, הם השתלמו 
החברה  ולהכרת  למנהיגות  מיוחדות  בסדנאות 
במגזר  לעשייה  יוצאים  הם  וכעת  הישראלית, 
הציבורי. חלק מהבוגרים כבר מצא תעסוקה במגזר 
וחלקם עדיין בשלב חיפוש העבודה. אנו  הציבורי, 
מאחלים לבוגרינו הצלחה, ומקווים שייקלטו היטב 
במקומות עבודתם, ישפיעו בהם, וימשיכו את דרכה 

של 'בני דוד' כאנשי אמונה בעולם המעשה. �

פותחים את שנה"ל תשע"א כ-500 
תלמידים במוסדות 'בני דוד', כ"י!

שנת  נפתחה   ,)11/08( אלול  ר"ח  רביעי,  ביום 
כ"ג  מחזור  דוד'.  'בני  במוסדות  ה-23  הלימודים 
למעלה  תלמידים.   130 ובו  במכינה,  ללמוד  נכנס 
ללמוד  ממשיכים  כ"ב  ממחזור  תלמידים  ממאה 
לישיבה  גם  לצה"ל.  גיוסם  טרם  נוספת,  שנה 
למעלה  המונה  א',  שיעור  מצטרף  הגבוהה 
מספר  את  המעמיד  דבר  תלמידים,  משלושים 
תלמידי הישיבה הגבוהה על כמאה תלמידים בבית 
המדרש. בישיבה לבוגרי צבא מתחילים את השנה 
למעלה ממאה חמישים תלמידים, בתוכם תלמידי 
מחזור ד' של תוכנית 'חי רועי' למנהיגות ציבורית. 

מכל  המגיעים  התלמידים,  של  הרחב  המגוון 
מבטא  האוכלוסייה  שכבות  ומכל  הארץ,  רחבי 
מרכזי,  חינוכי  כמוסד  דוד'  'בני  הייחודיות של  את 
הנוטל חלק בחינוך הנוער ללקיחת אחריות בעיצוב 

עתידה של מדינת ישראל.
אנו  ומחו"ל,  מהארץ  ידידינו  בסיוע  השנה,  גם 
יכולים  מעניקים מלגות לימודים לתלמידים שאינם 
לשלם את שכר הלימוד. ועדת ההנחות יושבת ודנה 

בכל בקשה ובקשה, ומעניקה מלגות לימודים לתל
מידים, במטרה למנוע ממצב כלכלי להפריע למהלך 
לימודיהם ב'בני דוד'. אנו מודים לידידינו המסייעים 

במלגות לימודים, ולהורי הבוגרים הממשיכים להח
זיק ולאמץ תלמידים חדשים ב'בני דוד'. �

מסמנים  האלה  האנשים  אחרת.  ברמה  חיים 
לנו איך ללמוד תורה".

היהודית,  הסוכנות  יו"ר  שרנסקי,  נתן  מר 
כאלה  צבא  לבוגרי  הישיבה  לומדי  את  ציין 
ה"יודעים מתי צריך לפתוח את ספר התורה 
ולצאת  אותו  לסגור  צריך  ומתי  וללמוד, 
ולפתוח  לשוב  המלחמה  ואחרי  למלחמה, 
המוסד,  כי  ואמר,  הוסיף  עוד  הספרים."  את 
תלמידיו ובוגריו הפכו סמל לגבורה ולמסירות 

נפש, "אתם נותנים כוח לכל עם ישראל".
הרב שלמה אבינר אמר, כי לא די ללמוד 
אותה.  ולקיים  לחיות  גם  צריך  אלא  תורה, 
נפש,  מסירות  שצריכה  היחידה  "המצווה 
זה  ולכן  בצבא,  השירות  היא  מלכתחילה, 
הקיום הגדול של התורה", קבע הרב אבינר, 
צבא,  לבוגרי  המדרש  לבית  שזכינו  "אשרינו 
תורה  שלומדים  ומתוך  תורה,  בו  שלומדים 
הולכים לצבא, ומתוך שהולכים לצבא לומדים 

תורה טוב יותר".

נחנך מבנה הישיבה לבוגרי צבא



אלוף פיקוד מרכז, אבי מזרחי, אמר: "הדור 
שלנו זכה להיות חלק מהחזרה לארץ ישראל, 
 - כאחד  כולנו  על   - החובה  מוטלת  ועלינו 
דורות,  לדורי  הזה  היקר  הפיקדון  על  לשמור 
עצמאותה  על  ישראל,  מדינת  את  ולהעביר 
ושלמותה, מדור לדור. צריך להגדיל את כמות 

התלמידים הבאים ל'בני דוד' ולומדים בה".
שלומית  סיפרה  באירוע,  שהוקרן  בסרט 
נתנה  כיצד  ז"ל,  אלירז  של  אלמנתו  פרץ, 
המענה  את  לאלירז  צבא  לבוגרי  הישיבה 
תורה  לימוד   - לו  חשוב  כך  כל  שהיה  לדבר 
ואמונה: "אני בטוחה שאלירז נמצא פה, רואה 

את זה, ושמח בכך".
בסיום האירוע הושמעו דברי תודה וחולקו 
זרי פרחים למר ארווין סדן, אביו של הרב סדן, 
שתכנן את המבנה וממשיך לתכנן וללוות את 
מבני 'בני דוד' בהתנדבות, וכן לכל המתכננים, 
המפקחים והקבלנים אשר לקחו חלק בבנייה.

מהארץ  ידידינו  לכל  להודות  ברצוננו 
ומהעולם, שסייעו בידינו להגיע ליום המרגש 
הזה. רק הודות לעידודכם ולתמיכתכם זכינו 
ליום המיוחד הזה, של כניסה למבנה הישיבה 

לבוגרי צבא.
גם תלמידי הישיבה הגבוהה זכו, בעקבות 
השינויים והחידושים, במעבר מקאראוון לבית 
הישיבה  את  כה  עד  ששימש  הישן  המדרש 
לבוגרי צבא. אנו מאחלים להם שיזכו ללמוד 
ושיימלא  ובנחת,  בשמחה  החדש  באולם 

האולם בתלמידים. �
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במותם ציוו לנו את החיים
בעת  בעזה,  בקרב  נפל  פסח,  לפני  כשבוע 
רס"ן אלירז פרץ ז"ל,  שעמד בראש לוחמיו, 
הישיבה  בוגר  גולני,  של   12 בגדוד  סמג"ד 
היובל'  'שכונת  תושב  אלירז,  צבא.  לבוגרי 
 - שלומית   - אישה  אחריו  השאיר  בעלי, 
שנתיים  במשך  למד  אלירז  ילדים.  וארבעה 
בישיבה לבוגרי צבא, וגם לאחר חזרתו לצבא 
הקפיד לעבור, ללמוד ולהתמלא מתורת בית 
אחיו  לביתו.  מגיע  שהיה  פעם  בכל  המדרש, 
של אלירז, אוריאל ז"ל, נהרג בלבנון. אלירז 
המשיך את דרכו, התגייס לגולני, ונפל בקרב. 

יהי זכרו ברוך!
בתאריך ז' בניסן, בעת שירותו הצבאי בחיל 
ליווה  הגולן,  ברמת  אימון  במהלך  השיריון, 
י"ט, את חברו  בוגר מחזור  דן שניידמן,  סמל 
אירעה  מהמרפאה  חזרה  בדרכו  למרפאה. 

תאונת דרכים, בה נהרג. יהי זכרו ברוך!

כמדי שנה ב'יום שחרור ירושלים', יוצאים התלמידים למספר 
ימי העיון הם לומדים להכיר את  ימי עיון בירושלים. במסגרת 
ירושלים'  ב'יום  שלה.  ההיסטוריה  ואת  חלקיה  כל  על  העיר 
השנה  העיר.  ברחובות  הדגלים  למסע  מצטרפים  הם  עצמו 
בילו התלמידים את השבת ברובע היהודי ליד הכותל המערבי. 
כשצעדו  מיוחדת,  חוויה  התלמידים  חוו  העיון  ימי  במהלך 
של  רבם   – ז"ל  לוין  אריה  ר'  הירושלמי  הצדיק  של  בעקבותיו 
כל  עמנו  הצועד  הוותיק,  המדריך  של  בהדרכתו   - האסירים 

שנה, אלידע בר שאול. �

"שישו את ירושלים
גילו בה כל אוהביה"

"שירו לנו משיר ציון"
הרב סדן אורח של 'המזרחי' בלוס אנג'לס

בלוס  'המזרחי'  תנועת  מזמינה  העצמאות,  יום  שלפני  בשבת  שנה,  מדי 
השנה  הכנסת.  בתי  בכל  שיחות  שיעבירו  כדי  ישראל  מארץ  רבנים  אנג'לס 
נריה  יצחק  והרב  וסרמן  הרב  שרלו,  הרב  כרמל,  הרב  לצד  סדן  הרב  הוזמן 
'יולה',  להתארח בקהילה. ביום שישי נפגש הרב סדן עם תלמידי בית הספר 
'בני דוד', בקהילתו של הרב דניאל  ובשבת התארח עם ליאור שטול, מנכ"ל 
שיחות  מספר  הרב  העביר  השבת  במהלך  פארק.  הנקוק  בשכונת  קורבקין 
ושיעורים בפני הקהילה, ובמוצ"ש נערך פאנל בהשתתפות כל הרבנים. השבת 
אורגנה ע"י ראש תנועת 'המזרחי' בלוס אנג'לס, מר סטיב ברגר, יחד עם בוגר 
בעיר.  עלייה  וכשליח  עקיבא'  'בני  כשליח  המשמש  מירויס,  שלמה  דוד'  'בני 
במהלך השבת זכינו להכיר אנשים טובים בלוס אנג'לס, שהצטרפו למשפחת 
'בני דוד'. אחד מהם החליט להרים תרומה מכובדת למימון גמר בניין הישיבה 

לבוגרי צבא. �

"בימים ההם בזמן הזה"
נפגשים לשבת מחזור בעלי

נכנס  ומחזור  יוצא  ב"ה, גדלה מדי שנה. מחזור  דוד',  'בני  משפחת 
חיזוק  שמטרתו  מובילים,  אנו  אותו  מהמהלך  כחלק  דוד'.  'בני  בשערי 
מחזור'  'שבתות  נערכות  דוד',  'בני  מוסדות  ובין  הבוגרים  בין  הקשר 
בתקופת  הנמצאים  לאלה  ובעיקר  השנים,  כל  בני  מחזורים  לבוגרי 
לבוגרים  גם  מחזור'  'שבתות  לארגן  התחלנו  כעת  הצבאי.  השירות 
לימודיהם. בחודשי  סיימו את  ביקרו בעלי מאז  הוותיקים, שחלקם לא 
הקיץ נערכו שתי שבתות, למחזורים י' וי"א. בכל שבת כזו התארחו ב'בני 
מהאווירה  שנהנו  המחזור,  בני  של  משפחות  מארבעים  למעלה  דוד' 
אותם  לרעיונות  המחודש  ומהחיבור  החברתי,  המפגש  של  המיוחדת 
בשיתוף  מאורגנות  השבתות  הישראלית.  בחברה  דוד'  'בני  מובילה 
פעולה מלא של בוגרי המחזור, הדואגים להביא את חבריהם לשבת. 
אנו ב'בני דוד' דואגים לכל צורכי המשפחות, כולל שירות שמרטפות 
הפרעות  ללא  בשבת  למפגשים  להגיע  יוכלו  שהוריהם  כדי  לילדים, 
ודאגות. המשובים הטובים שקיבלנו מהבוגרים מעודדים אותנו להמשיך 
הבוגרים  עם  הקשר  לקידום  רבים  רעיונות  נוספות.  שבתות  ולארגן 

מועלים, ואנו פועלים למימושם. �

ראשי המכינות הקדם-צבאיות בבית הנשיא
ראשי  כל  את  לביתו  הזמין  פרס,  שמעון  מר  המדינה,  נשיא 
את  ולחזק  להם  להודות  כדי  בארץ,  הקדם-צבאיות  המכינות 
צבאי  שירות  המשרתים  הבוגרים  את  שיבח  הנשיא  מפעלם. 
משמעותי בצה"ל, וציין לשבח את ראשי המכינות העושים לילות 
כימים למען חינוך הנוער הנפלא למסירות ולנתינה לעם ולמולדת.
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טיול סוף שנה למחזור כ"ב במכינה 
והוא המחזור  מחזור כ"ב, המונה 142 תלמידים, 
הגדול ביותר מאז הקמת המכינה, סיים את שנת 
המחזור  מבני  כשלושים  הראשונה.  הלימודים 
יישארו  תלמידים  ממאה  ולמעלה  בקיץ,  התגייסו 

לשנת לימודים נוספת.
לטיול  התלמידים  יצאו  הלימודים  שנת  בסיום 
חצו  לטיול  השני  ביום  הארץ.  בצפון  שנה  סוף 
התלמידים - בעזרת רפסודות שבנו בכוחות עצמם 
עיטרו  המפרשים  את  לחוף.  מחוף  הכנרת  את   -
מאחלים  אנו  המחזור.  בני  של  ידיהם  פרי  ציורים 
המחזור  ולבני  ומועיל,  טוב  שירות  למתגייסים 
לימודים  שנת  נאחל  הלימודים  לספסל  החוזרים 

פורייה ומוצלחת.

ל"ו צדיקים מסייעים 
בבניית האגף הדרומי 

של הפנימיות
במספר  שנרשם  הגידול  עם 
'בני  במוסדות  התלמידים 
לקדם  החלטה  התקבלה  דוד' 
הדרומי  האגף  בניית  את 
השגת  לצורך  הפנימיות.  של 
המשאבים לפרויקט הכרזנו על 
אשר  אנשים  ל"ו  לגיוס  מבצע 
 ,10,000$ יתרום  מהם  אחד  כל 

זכינו  ב"ה  הפרויקט.  את  לממש  נוכל  ובעזרתם 
לפרויקט.  התקציב  רוב  גויס  כה  ועד  בשותפים, 
נערך  שנים   11 לפני  שתוכננה  הפנימיות  לתכנית 
בתכנית  לדרך.  יצא  והמבצע  שיפורים,  מקצה 
החדשה שולבה יחידת מגורים מיוחדת, המותאמת 
בנה  חודשים   8 בתוך  מוגבלויות.  בעלי  לתלמידים 
אלול  ובר"ח  האגף,  את  פוקס  צביקה  הקבלן 
יש  הדרומי  באגף  בו.  להתגורר  התלמידים  נכנסו 
ממנו  ייהנו  שהתלמידים  מקווים  ואנו  מיטות,   50
בשעות המעטות בהן הם נמצאים בחדריהם. עקב 
השינוי בתקנות הבטיחות, נדרשנו להתקין מערכת 
הפנימיות.  בכל  )ספינקלרים(  אוטומטי  לכיבוי 
בעזרת אחד מהורי הבוגרים העוסק בתחום, שגייס 
לעניין גם את הונו וגם את חברו, הותקנה מערכת 
ספינקלרים בכל מבני הקבע של הפנימיות בעלות 
נמוכה. המערכת מקנה לתלמידים תחושת ביטחון 
יתירה. אנו מקווים שעם התקדמות עבודות התכנון 
ביטחון  לרמת  להגיע  נוכל  דוד'  'בני  של  והפיתוח 

ובטיחות מתאימים בכל המבנים. 

מסיימים שנה ומתכוננים לחדשה
בישיבה הגבוהה

הישיבה  תלמידי  יצאו  קיץ,  זמן  סוף  לקראת 
הגבוהה ורבניה לטיול ולשבת ברמת הגולן. במהלך 
ומשכשוך  קיאקים  משייט  התלמידים  נהנו  הטיול 
במימיהם הקרירים של נחלי הגולן. את השבת עשו 
רבני הישיבה ומשפחותיהם עם התלמידים במושב 
קשת. במהלך השבת שמעו התלמידים שיחה מפי 
הרב יעקב פייגנבוים, ראש המכינה הקדם-צבאית 
אישית  מבחינה  השנה  את  סיכמו  וכן  בקשת, 

וישיבתית. 
מיד עם צאת השבת חזרו התלמידים לעלי, לה

משיך להגדיל תורה ולהאדירה בימי 'בין המצרים', 
ומתוך כך להגיע מלֵאי עוז לשנת הלימודים הבאה.

בשבת קודש פרשת פנחס נערכה שבת גיבוש 
בסייעתא  הגבוהה.  בישיבה  החדש  המחזור  של 
דשמיא התגבשה חבורה נפלאה לשיעור א' בשנה 
הבאה. במהלך השבת שמעו התלמידים שיחות מפי 

ראש הישיבה, הרב יהודה סדן, ומפי הרב אלי סדן.
בעזרת ה', באלול הקרוב, תגדל הישיבה בזכות 
המחזור החדש, וקול התורה יישמע בעוז רב בבית 

המדרש.

'קריית בני דוד'
בשעה טובה החל התכנון

מוסדות 'בני דוד' מתרחבים ב"ה, ובשעה טובה 
התחלנו בתכנון קריית החינוך של 'בני דוד'. המטרה 
ומבני  הקדם-צבאית  המכינה  מבני  פיתוח  היא 
חדר האוכל, המטבח והמנהלה סביב מבני הקבע 

סיור בכפר הנוער 'ימין אורד'
של תלמידי מכון ההוראה בעלי

במסגרת לימודיהם של תלמידי הישיבה לבוגרי 
צבא בעלי ב'מכון להכשרת מחנכים', סיירו תלמידי 
התוכנית בחודש תמוז תש"ע, בכפר הנוער הדתי 
'ימין אורד', הנמצא בסמוך לקיבוץ ניר עציון. כפר 
הנוער 'ימין אורד' משמש מודל לחינוך נוער עולה 
אמריקה  דרום  אתיופיה,  העמים,  חבר  ממדינות 
ובטיפול  בחינוך  ומתמחה  בעולם,  נוספות  וארצות 

בנוער בסיכון בישראל.
במהלך הסיור נחשפו התלמידים לאתגר הגדול 
שונים.  נוער ממצבי מצוקה  בני  ובקידום  שבחינוך 
התלמידים נפגשו עם ד"ר חיים פרי, ממקימי הכפר 
ומנהלו במשך כ-30 שנה. ד"ר פרי הציג את החזון 
שלו.  החינוכי  מאמין'  ה'אני  ואת  הכפר,  שבהקמת 
פישר,  בני  ד"ר  עם  התלמידים  נפגשו  בהמשך 
מנהל הכפר כיום, שהציף מורכבויות התנהלותיות 
והכרת  בכפר  הסיור  לאחר  הכפר.  בהווי  וחינוכיות 
המפגש  את  התלמידים  סיכמו  בו,  האוכלוסייה 
בשיחה עם דוד קנטופסקי, בוגר מחזור ח' של 'בני 
בה  אורד',  ב'ימין  הפנימייה  כמנהל  המשמש  דוד' 
הוצגו דילמות דתיות-ערכיות ומוסריות העולות תוך 

חינוך התלמידים בכפר.
בהכרת  ומשמעותי  נוסף  נדבך  היה  זה  סיור 
מהמגמה  כחלק  שונות,  חינוכיות  יעד  אוכלוסיות 
לפיה ישתלבו בוגרי התכנית במסגרות חינוך שונות 

ומגוונות.

הקיימים של הישיבה הגבוהה ושל הישיבה לבוגרי 
המתחם  תכנון  את  מקדמים  אנו  זה  בשלב  צבא. 
ואת תכניות הפיתוח, ובקרוב יחל תכנון מפורט של 
תוכנית  מכינים  אנו  זה,  לתכנון  במקביל  המבנים. 
תקווה  אנו  לביצוע.  הנדרשים  המשאבים  לגיוס 
שבקרוב יסתיים הליך התכנון, יחל גיוס המשאבים, 

ונוכל לצאת להתחלת הבנייה.

"לעזרת ה' בגבורים" 
הספר  של  הופעתו  על  לבשר  שמחים  אנו 
לשירות  ליווי  פרקי   - בגבורים'  ד'  'לעזרת 
קרבי ממושך. הספר נכתב על ידי הרב נתנאל 
בחום  והתקבל  דוד',  'בני  במכינת  רב  אלישיב, 
סדן  הרב  השונות.  ביחידות  חיילינו  ידי  על  רב 
כותב על הספר: "ייחודו של ספר זה הוא ביכולת 
של  השונות  הסוגיות  את  להאיר  המיוחדת 
השירות הצבאי באור של גדולה, של אידיאליות, 
לב  בטהרת  נחלתו  וישראל  ד'  אהבת  של 
החודרת עד לפרטי הפרטים של הוויית החייל, 
את  לישראל".  הגנה  בצבא  והמפקד  הלוחם 
הספר ניתן להשיג באתר של 'מכון בניין התורה':

www.binyanhatorah.com
או בטלפון 02-9944141


