
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
אש המקד"צ                     חתימת ראש המקד"צרשם המקד"צ                              שם   

 

 

 ותשע" ןתכנוו הלטופס דיווח מקד"צ תשע" נספחים

 בני דוד עלישם המקד"צ:

 מערכת שעות בני דוד עליתכניות לימודים: .א

 ו ה ד ג ב א 

שיעור הלכה הר' נתנאל–תפילת שחרית  07:30 שחרית 8:00   

09:00 
 
 
 

 שיעור בכיתות

9:15 
כיתות הר' עידו והר' 

עם הר' יגאל -אליעזר  

 
ר' כיתות הר' איתן וה

עם הר' יגאל -יהודה  
 

כיתות הר' שי והר' 
עם הר' יגאל -עמית  

9:15 
 שיעור בכיתות

 

  מדס עם אלון
 )שבת ישיבה(

  הסעות )שבת
 חופשית(

 
 

קבוצה א'- כיתות 
 הר'

 

 
 

מסכת בבא קמא –סדר בוקר גמרא עיון   
                                        

–הר' קשתיאל  12:00  
ם הבוגר"צאול–תפילה  הר' קשתיאל פ"ש 12:00     

  מנחה +הפסקת צהריים 13:00

 לימוד עצמי אמונה/חבורות לימוד עם הרמי"ם 15:30

כיתות הר' עמית  15:45  16:00
 ואיתן עם הר' אלי

כיתות הר'  15:45
אליעזר ושי עם הר' 

 אלי

כיתות הר' עידו  15:45
  ויהודה עם הר' אלי

)עם אברכים( מועד קטןמסכת  –ת סדר גמרא בקיאו 17:00  
 מנחה 18:00

הר' אלי -מאמר הדור הר' ילון 18:00 הר' אלי -מאמר הדור  למה כדאי להיות  
הר' איתן -דתי?  

שיעור עם הר"מ 
/בביתבכיתה  

 ארוחת ערב 

 ערבית 20:15

 הר' יגאל הרצאות משתנות 20:30
 

 הר' יגאל
 

 ערב רמי"ם בבתים

 
 

 
אלישפת אמת עם הר'  עם אלוןמד"ס  22:00   מד"ס עם אלון סדר לילה 
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  :התשע" -לוח פעילות חודשי 

י האם יועדו לחניכי ציין/י פעולות עיקריות שבוצעו בכל חודש, מעבר לפעילות הקבועה, כגון: סדרות, סיורים, טיולים, ניווטים, מפגשי חוץ וכיוצא באלה; פרט/

 מסלול שנה א' / מסלול שנה ב':

 

דשחו  הפעילות תאריך פעילות תאריך 

  אלול
מטה בנימין,  -הכרת גזרת המכינה -שנה א

 שנה א+טיול גיבוש עלייה לסרטבה
  

 ניווטי לילה -שנה ב  סדרת ניווט גליל -שנה א  תשרי

 חשוון
 

שבוע  אימון ברי שמירה, ניווט גולם  -שנה א

 בגליל

  

 שבת כיתות ברחבי הארץ -שנה ב  שבת כיתות ברחבי הארץ -שנה א  כסלו

   תל אביב יפו-תרבות יום א  טבת

 טיול סיום שנה ב בדרום  שבת חרדים בבני ברק  שבט

 אדר
 

הכרת הנגב ושבת גיבוש  -תרבות יום א

 למחזור שנת הלימודים הבאה

  

 שנה ב שבת בצפת  סדרת ניווטי לילה בגבעות גורל  ניסן

 שנה א+ב, -סדרת יום ירושלים  אייר

ווט גולם בגבעות גורלני  
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   שבת במכינת עוצם -שנה א  סיוון

   שנה א+ב –טיול סוף שנה   תמוז
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 :התשע" -שיעורים / חוגים / סדנאות קבועות  

 הערות / הערכה תדירות / מועד מטרת הפעילות ואופיה המרצה / המעביר הנושא
  שבועי הרצאה אל"מ ילון פרחי הכנה לצבא

רב יגאל ה תרבות המערב

 לוינשטיין

  שבועי הרצאה

פילוסופיה 

 יהודית

  שבועי הרצאה הרב גיורא רדלר

פילוסופיה 

 יהודית

  שבועי הרצאה הרב אלי סדן

  שבועי הרצאה הרב אליעזר קשתיאל מידות

  שבועי הרצאה הרב אוהד תירוש תנ"ך

  חודשי הרצאה הרב י"צ רימון הלכה

 

 )ציין/י רשימת מרצים מרכזיים ונושאי ההרצאה(:  ה"תשע -מרצים / אורחים / מופעים 

 הערות / הערכה מועד ההרצאה נושא ההרצאה שם המרצה
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   מלחמת יום כיפור יוס אלדר

   מחתרות וקום המדינה עזרא יכין

הקרב בבינת ג'בל  משה מרחביה

 במלחמת לבנון השנייה

  

לזכרו של סא"ל עמנואל  דוד מורנו

 כינהמורנו הי"ד, בוגר המ

  

   לוחם שייטת שנפצע אורן קרבל

הממשל בעזה בעבר  עיני עבאדי

 וסיפורים על דגניה

  

   יו"ר ועד מקומי עלי קובי אלירז

   סמאו"ג עזה אל"מ יונתן ברנסקי

   ?האם יש סכנה דמוגרפית יורם אטינגר

הקשר בין ירושלים  מרדכי קידר

 לאיסלאם
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 :ותשע" -לוח פעילות חודשי 

רט/י האם לחניכי )ציין/י פעולות עיקריות מתוכננות בכל חודש, מעבר לפעילות הקבועה, כגון: סדרות, סיורים, טיולים, ניווטים, מפגשי חוץ וכיוצא באלה; פ 

 מסלול שנה א' / מסלול שנה ב' ואם יש הבדלים(:

 פעילות תאריך פעילות תאריך חודש

בנימין, מטה  -הכרת גזרת המכינה -שנה א  אלול

 שנה א+טיול גיבוש עלייה לסרטבה
  

 ניווטי לילה -שנה ב  סדרת ניווט גליל -שנה א  תשרי

שבוע  אימון ברי שמירה, ניווט גולם  -שנה א  חשוון

 בגליל

  

 שבת כיתות ברחבי הארץ -שנה ב  שבת כיתות ברחבי הארץ -שנה א  כסלו

   תל אביב יפו-תרבות יום א  טבת

 טיול סיום שנה ב בדרום  ים בבני ברקשבת חרד  שבט

הכרת הנגב ושבת גיבוש  -תרבות יום א  אדר

 למחזור שנת הלימודים הבאה

  

 שנה ב שבת בצפת  סדרת ניווטי לילה בגבעות גורל  ניסן

 שנה א+ב, -סדרת יום ירושלים  אייר

 ניווט גולם בגבעות גורל
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   שבת במכינת עוצם -שנה א  סיוון

   שנה א+ב –ל סוף שנה טיו  תמוז

 

 
 :ותשע" -שיעורים / חוגים / סדנאות קבועות 

מטרת הפעילות  המרצה / המעביר הנושא
 ואופיה

 / הערכה הערות תדירות / מועד

  שבועי הרצאה אל"מ ילון פרחי הכנה לצבא

הרב יגאל  תרבות המערב

 לוינשטיין

  שבועי הרצאה

  שבועי ההרצא הרב גיורא רדלר פילוסופיה יהודית

  שבועי הרצאה הרב אלי סדן פילוסופיה יהודית

  שבועי הרצאה הרב אליעזר קשתיאל מידות

  שבועי הרצאה הרב אוהד תירוש תנ"ך

 
 ותשע" -מרצים / אורחים/ מופעים 

 הערות / הערכה מועד ההרצאה נושא ההרצאה שם המרצה
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   מלחמת יום כיפור יוס אלדר

   מחתרות וקום המדינה עזרא יכין

הקרב בבינת ג'בל במלחמת  משה מרחביה

 לבנון השנייה

  

לזכרו של סא"ל עמנואל מורנו  דוד מורנו

 הי"ד, בוגר המכינה

  

   לוחם שייטת שנפצע אורן קרבל

הממשל בעזה בעבר וסיפורים  עיני עבאדי

 על דגניה

  

   יו"ר ועד מקומי עלי עידו מאושר

   סמאו"ג עזה קיאל"מ יונתן ברנס

   ?האם יש סכנה דמוגרפית יורם אטינגר

   הקשר בין ירושלים לאיסלאם מרדכי קידר

   מנכ"ל מועצת המכינות הקד"צ דני זמיר
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 הצוות / הסגל החינוכי הקבוע של מקד"צ  .ב

 :הבשנת הלימודים תשע"

 שם המדריך/ה
 איש הסגל החינוכי

טלפון / 
 נייד

תעודת 
 זהות

שנת 
 לידה

ת בצה"ל שירו
 סדיר / מילואים

 בין השנים

 תפקיד / משימות  היקף משרה השכלה / ניסיון

050336600 אליעזר סדן
0 

סמל בצנחנים  1948 010221919
 מיל'

 ראש המכינה 100% תואר ראשון

050337700 יגאל לוינשטיין
0 

 ראש המכינה 100% ישיבתית מג"ד בשריון מיל' 1956 063887434

050884913 פנחס עציון
8 

 רב 100% ישיבתית מ"פ בשריון מיל' 1976 038613212

050884913 אליעזר בראון
3 

מפק"צ בסיירת  1978 031501232
מטכ"ל, מ"פ 

 במיל'

 רב 100% תואר ראשון

050884920 יואל רכל
2 

 רב 100% ישיבתית מ"פ במיל' 1969 024535247

052810994 איתן קופמן
6 

'סמל ראשון במיל 1978 032869232  רב 1005 תואר ראשון 

050421120 נתנאל אלישיב
2 

 רב 100% ישיבתית סמל ראשון במיל' 1975 200165033

050737444 עידו רוזנטל
5 

 רב 100% ישיבתית סמל ראשון במיל' 1970 24941437

ןעמית זולד  050752612
9 

 רב 100% ישבתית סמל ראשון במיל' 1982 200060671

-052 ורטמן שחר
6071438 

 רב 100% ישיבתית סמל ראשון במיל' 1974 31931835
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-052 שי אליאס

2889028 
 רב 100% תואר ראשון בחינוך סמל ראשון במיל' 1983 35783760

05088491 תומר ויצמן

40 

רב סרן במיל',  1980 35996420
 מ"פ

 רב 100% ישיבתית 

 

 :ובשנת הלימודים תשע"

 שם המדריך/ה
 איש הסגל החינוכי

שנת  תעודת זהות יידטלפון / נ
 לידה

שירות בצה"ל 
 סדיר / מילואים

 בין השנים

 תפקיד / משימות  היקף משרה השכלה / ניסיון

סמל בצנחנים  1948 010221919 0503366000 אליעזר סדן
 מיל'

 ראש המכינה 100% תואר ראשון

 ראש המכינה 100% ישיבתית מג"ד בשריון מיל' 1956 063887434 0503377000 יגאל לוינשטיין

 רב 100% ישיבתית מ"פ בשריון מיל' 1976 038613212 0508849138 פנחס עציון

מפק"צ בסיירת  1978 031501232 0508849133 אליעזר בראון
מטכ"ל, מ"פ 

 במיל'

 רב 100% תואר ראשון

 רב 100% ישיבתית מ"פ במיל' 1969 024535247 0508849202 יואל רכל

 רב 1005 תואר ראשון סמל ראשון במיל' 1978 032869232 0528109946 איתן קופמן

 רב 100% ישיבתית סמל ראשון במיל' 1975 200165033 0504211202 נתנאל אלישיב

 רב 100% ישיבתית סמל ראשון במיל' 1970 24941437 0507374445 עידו רוזנטל

 רב 100% ישיבתית סמל ראשון במיל' 1974 31931835 0526071438 ורטמן שחר

-052 שי אליאס

2889028 
 רב 100% תואר ראשון בחינוך סמל ראשון במיל' 1983 35783760

050884914 תומר ויצמן

0 

רב סרן במיל',  1980 35996420
 מ"פ

 רב 100% ישיבתית 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 חתימת ראש המקד"צ:                                            ב אלי סדןהר      שם ראש המקד"צ:                                    בני דוד:   שם המקד"צ
                

12 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 חתימת ראש המקד"צ:                                            ב אלי סדןהר      שם ראש המקד"צ:                                    בני דוד:   שם המקד"צ
                

13 

קורות חיים -ראש השלוחה -און-אליעזר בר  

 

,  עלי15האלה   

 

, ישראל1978  

02 9400414 /0508849133  / betbaron@gmail.com 

תואר שני מנהל עסקים           2014-2015  

תואר מדעי המחשב מתמטיקה 2009-2012  

תעודת הוראה ו 2006-2009 BA בחינוך   

מבחני סמיכה לרבנות   2009-2014  

לימוד בעטרת כהנים ובכולל בעלי 2003-2005  

רמ במכינה בעלי 2006-2014  

מנהל שנה א/ב 2008-2014  

קבלת תלמידים אחראי על 2013-2014  

ריכוז נושא הבוגרים במכינה, בצבא ואחריו 2009-2011  

לקבוצות "פנימה" בארגון ושיעורים סדנאותהעברת   2010-2014  

העברת סדנאות בצה"ל במסגרת מדרשת מצפה רמון 2013-2014  

העברת שיעורים בצה"ל במסגרת "פנים אל פנים" 2010-2014  

מילואיםב 551מפקד פלוגה בחטיבה  2009-2014  
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 הצהרה בדבר העסקתו של ראש המכינה 
 

 
וגם כי בשנים הקרובות היקף העסקה  כי ראש המכינה עובד במכינה בהיקף של משרה מליאהאנו מצהירים בזאת 

 תהיה בלמעלה משני שליש משרה

 על החתום:

 מנכ"ל המכינה: ליאור שטול      ראש המכינה: הרב אלי סדן

        

 


