בס"ד מרחשוון ה'תשפ"ג

מֹורה(בראשית)
ַו ַי ֲעבֹר ַאבְ ָרם בָ ָא ֶרץ עַ ד ְמקֹום ְשכֶם עַ ד ֵאלֹון ֶ
עֹוד ִּת ְטעִּ י כְ ָר ִּמים בְ הָ ֵרי ש ְֹמרֹון נ ְָטעּו נ ְֹטעִּ ים וְ ִּחלֵלּו (ירמיה)

שבת מחזור ל"ט
בימים שישי-שבת נצא למסע בעקבות ההתיישבות המחודשת ביהודה ושומרון ,נחזור לשבילי אברהם
בקניינו את הארץ ונתחקה אחרי מימוש החזון של תנועת גוש אמונים ,אז והיום.

לוח זמנים
יום חמישי ,כ"ג חשוון ()17.11
 20:30סרט "איש אמונים" -סיפור תנועת ההתיישבות ביהודה ושומרון דרך סיפורו של הרב חנן פורת זצ"ל,
ממיסדי תנועת גוש אמונים.
הסרט יוקרן באודיטוריום של "אדיר במרום" והוא מהווה הכנה לשבת כולה.
יום שישי ,כ"ד חשון ()18.11
 4:30השכמה
 4:45יציאה באוטובוסים והחלפתם באורנית באוטובוסים ממוגני ירי
 8:00תפילת שחרית וארוחת בוקר ביישוב חוות יאיר בשומרון
סיור ושיחה עם עו"ד דורון ניר צבי ,מומחה לדיני מקרקעין ביהודה ושומרון (אבא של ראם ,מדריך י"א-)2
חוות יאיר כסמל לסיפור הגבעות וגאולת קרקעות בשומרון
 11:30מפגש ותצפית על השומרון בהנחיית בני קצובר ,סיפורה של תנועת "גוש אמונים" מפיו של אחד
מראשי התנועה וממיישבי הארץ.
" 13:45יש אבנים עם לב אדם" -מפגש קצר עם אסף קדרון ,ססת באבן ומדריך סיורים בשומרון ועבודה
בשטח של עיצוב שביל אבנים למתחם שמחות שמוקם מול הרב עיבל
הכנות לשבת ,אירוח בישיבת חיצים באיתמר
 16:07הדלקת נרות ,כניסת שבת
 16:20מנחה ,קבלת שבת וערבית בישיבה הגבוהה באיתמר
סעודת ליל שבת
 – 20:00שיחה של הגר זר ,מראשוני המתיישבים באיתמר -סיפור אישי של תשובה ,אמונה ומסירות נפש .
עונג שבת מחזורי בהובלת ראם ונבו מדריכי השכבה -לגדול ולחיות בשומרון -אידיאל ומציאות
וביום השבת
 7:30השכמה ,קפה ועוגה למעוניינים
 8:00תפילת שבת
 10:00יוצאים יחד ל"נקודה" -המקום הראשון שהוקם כגבעה .קידוש שבת שם ומפגש עם ר' יצחק חמו,
ממקימי המקום וותיקי ההתיישבות יספר את סיפור ההתיישבות באיתמר ויחד נתצפת משם על האזור כולו
 12:00סעודת שבת
מנוחה וזמן חופשי
 16:00תפילת מנחה
סעודה שלישית
 17:15צאת שבת -ערבית והבדלה
 18:30מלווה מלכה עם הרב דודי דודקביץ' ,ראש הישיבה ביצהר ,ניגונים ,תורות וסיפורים להתעלות
הנפש.
סעודת מלווה מלכה
 20:30יציאה חזרה לחיספין (זמן משוער)

