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29.03',  ו אדר ב"כ, שלישייום 
ארוחת בוקר והתארגנות, תפילת שחרית6:30

יציאה לעלי8:00

טעימה והתארגנות לשיחה10:45

ציונות דתית ואתגרי התקופה-לוינשטייןהרב יגאל 11:00

מפגש עם מתיישבי החוות ליד אלון מורה-שוולבנתי 13:00

מנחה, (חמישיות)ארוחת צהריים 

-כבירעל הר קצוברבני 15:15

"גוש אמונים"ומסע לתחילת ימי ההתיישבות של סיור 

טעימה קלה

-מסירות נפש בפועל במפעל ההתיישבות17:30

סרטון -ההנצחה של משפחת פוגל בישיבת איתמר חדר 

נתיב מאירישיבת , לירושליםיציאה 18:30

ארוחת ערב בישיבת נתיב מאיר20:15

-"מסיכון לסיכוי"21:00

שהוביל  ' חייה של  נעמה אהרונוביץסיפור 

חברתית משמעותיתלעשייה 

לינה בנתיב מאיר 

30.03', ז אדר ב"כ, יום רביעי
תפילת שחרית 7:00

, ניצולת שואה -'פיבלוביץציפורה ' גב9:00

(סבתא רבה של אביעד בן נון)גבורה של שואה ותקומה סיפור 

,  הר הזיתים-יציאה לחניית מלון שבע הקשתות11:00

הרב קוק וגדולים נוספיםקבר 

יחידה לפני מנחה ותפילת מנחה, הגעה לכותל

(חמישיות)ארוחת צהריים 

בר שאול אלידעמתכנסים בגן הפעמון לקראת סיור עם 16:00

ארוחת ערב, סיום משוער וחזרה לנתיב מאיר19:30

ציונות ערכית מבית המדרש החילוני-"אם תרצו"תום ניסני 21:00

31.03', ח אדר ב"כ, יום חמישי
בוקרארוחת , תפילת שחרית והתארגנות 6:30

ונסיעה לתל אביב

טעימה קלה 10:45

כ מהצד השמאלי  "מפגש עם ח-רזמוסיכ "ח11:00

האידיאולוגי

משחק ניווט קבוצתי במרחב תל אביב עם משימות  12:30

וביקור באתרים היסטוריים

(פלאפל)ארוחת צהריים 14:00

מפגש עם איש חילוני המעביר את עולם הרוח  14:30

והאמונות שלו

השקפת העולם החרדית מפי אדם החי בעולם החרדי 15:30

הליכה רגלית לדרום תל אביב

והחלק  מציאות המסתננים  -סיור בדרום תל אביב17:30

.האפל של העיר תל אביב

ארוחת ערב בישיבת אורות שאול19:30

סיטי  באירפורטנסיעה למשרדי הנהלת רשת פוקס 20:45

(  אביו של יונתן)רכש ולוגיסטיקה סמנכל, והרצאה מאלעד ורד

.הכלכלהבנושא עולם העסקים הגלובלי והשפעת הקורונה על 

לינה בישיבת אורות שאול

01.04' ט אדר ב"כ, יום שישי
ארוחת בוקר באורות שאול , תפילה7:45

יהודי תל אביבי  -מפגש עם אורי מלמד9:30

קולונאריויזם סטנדאפיסט , ייחודי

לשבת בבני ברקהתארגנות 11:30

ליל שבת  
נרות הלדקת18:37

מנחה וקבלת שבת מחזורית18:50

–ברק סעודת שבת בבתי תושבים בבני 

עם הבית החרדי היכרות 

נדבורנהטיש בחסידות , למעוניינים בסיום

השבתוביום 
תפילת שבת מחזורית8:30

–קידוש ושיחה עם חרדי ליטאי 11:00

השקפת העולם החרדיתהכרת 

סעודת שבת מחזורית

מנוחה

ראש ישיבת  , שיחה עם הרב דוד בלוך17:00

(במדרשייהעוזי ' הרב של ר)ההסדר החרדית 

מנחה וסעודה שלישית18:30

ערבית והבדלה, צאת השבת19:33

התארגנות ליציאה

לחיספיןחזרה 21:00

" לךלך "

יהודילהיות פירושו 
(טהר לביורם)

ד"בס


