
ניסן' ב, יום ראשון

שחרית וארוחת בוקר 06:30

, מפגש עם הרב יעקב מידן 08:30

ישיבת הר עציון ראש          

מלון ..." מעל פסגת הר הצופים" 11:00

לוחם  , עזרא יכין, שבע הקשתות             

י"הלח             

על אנשים קטנים – גבורה וחסד" 14:00

וגדולים אשר במעשיהם הטביעו               

סיור, ..."חותם שלא ישכח לעולם             

.בר שאול בהר הזיתים אלידעעם              

הגעה לכותל המערבי 17:00

סיום טקס           

פיזור לבתים           

'ז באדר ב"כ, יום רביעי

שחרית וארוחת בוקר 07:00

יציאה לשמורת גמלא              

טקס פתיחה –לגאולת ירושלים הקדושה " 08:30

ראש הישיבה, איזטלהרב חיים  –שיחת פתיחה             

,  מ אבינועם אמונה"אל –" תפקידנו לעת הזאת" 09:00

ט גולן"מח                                                               

ארוחת צהריים. הגעה ללטרון 12:00

טאגלייזר " כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם"            

.זירת לחימה ברובי לייזר באתר לטרון, טקטי             

סיור במוזיאון יד לשריון            

,מ נריה ישורון"שיחה מפי אל" האדם שבטנק ינצח"           

ט יפתח"מח                                                               

הגעה לנתיבות 18:00

הרב מוטי  " משימות ואתגרים בדור של גאולה"          

.מ בישיבה ההסדר בנתיבות"ר, מטלון             

הגעה לפדויים 19:30
שיחה וסדנה מפי אומן הציור, "מרפא ככחציור "           

בתאונת דרכים והוא   נפצא יואחי. בפה יוחאי לוי           

בשיחה נשמע על הקשיים. גלגלים לכסאמרותק            

, על האופטימיות הגדולה שלו, איתם הוא מתמודד           

על תהליך השיקום אותו עבר ועל הצלחתו              

כמו כן יוחאי ינחה אותנו בסדנת  . המקצועית           

.התנסות של ציור בפה           

.לינה בפדויים. מעגל סיום            

'ח באדר ב"כ, יום חמישי

שחרית וארוחת בוקר   06:30

"אני פטריוט ציוני ולא מתנצל" 08:30

תושב אשקלון  , דבושאבי              

מועמד למפלגת מרץ לכנסת             

סיור  , נסיעה לצומת שוקת, "מחוברים לקרקע" 10:00

להבנת מצב ההתיישבות  , עם נציגי עמותת רגבים

.הבלתי חוקית בנגב

"  לא בחרתי לבוא לעולם" 12:30

.  פעילות בנושא אני ומשפחתי             

,  בארות יצחק הישנה, "עם המבט מערבה" 15:30

בוגר הישיבה, קצין המודיעין של אוגדת עזה', ל ק"סא

נסיעה לראש העין             

,"המאבק על זהותה היהודית של המדינה" 18:00

ה"ליבמרכז , הרב אוהד כהן             

"  התקשורת כמעצבת דעת קהל" 20:00

עיתונאית ואשת תקשורת, אושרת קוטלר               

באורניתרחצה בבריכה מחוממת בקאנטרי  21:30

מעגל סיום             

לינה בראש העין             

'ב באדר ט"כ ,שישי יום

בוקר וארוחת שחרית 06:30

אביב לתל נסיעה           

ח"הפלמ מוזיאון           

העברית העיר להכרת ,"הדרך סוף" משחק          

.הרגליים דרך הראשונה           

ברק לבני יציאה 14:00

לשבת התארגנות ,קרלין לישיבת הגעה             

ח ניסן"ר" תזריע"ערב שבת קודש 

שבת קבלת

ברק בבני מארחות משפחות אצל שבת ערב סעודת

  ים"האדמור בחצרות טיש הסעודה לאחר

'פונוביז בישיבת ביקור

  ברק בני ,קרלין בישיבת לינה

וביום השבת

תפילה 08:30

קידוש           

הרב עופר גרינברג, "מלבן לשחור"          

שגדל והתחנך בציבור הדתי לאומי ואף למד כעשר            

יספר  את סיפורו  , שנים בישיבות הגדל של המגזר            

.האישי ואת המניעים להחלטתו להפוך לחרדי             

סעודת שבת          

מנוחה          

סעודה שלישית, מנחה           

מ    "ר, ליכטהרב דדי , "מה אהבתי תורתך"           

בני ברק, בישיבת אור יצחק           

ש"מוצ

יציאה לירושלים

מלווה מלכה עם האומן ביני לנדאו, "ארמונו של מלך"

זוועיהל האולמילינה 

ישראליז מסע "לו

ד"למחזור  


