
ולשמוע מגבוה  "
  -הקול האומראת 
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"להיות יהודיפירושו 

ה "למחזור 
, למסע בין עבריוצא 

הווה ולקראת עתידו  
כחלק מעם ישראל 

.במדינת ישראל

בשבט ד"כ ,חמישי יום ,למסע השלישי היום

בוקר ארוחת ,שחרית תפילת 7:30

  ,תקשורת איש ,החרדי הנח״ל ממייסדי ,זולדן דוד עם שיחה -"החדשים החרדים" 9:30

  את ותפיסתו החרדי במגזר שינויים אודות ,החדשים החרדים הספר מחבר ,ושדרן כותב

ישראל במדינת המעורבות

  בהר שונים יהודיים-ישראליים חיים סיפורי ועם שונות מתקופות מצבות בין מסע 11:30

  שאול בר אלידע בהובלת הזיתים

צהריים ארוחת

  כל שעושה" בעיר מקדש וכיסופי שירה ,האידרא ישיבת מגג הבית הר על תצפית 15:30

"חברים ישראל

המערבי בכותל מנחה תפילת  

 -"יהודה מחנה" בשוק ישראלית לפעילות יציאה 16:30

ומאפייניו הירושלמי הרחוב עם אותנטי מפגש

בשוק חופשית ערב ארוחת

זוועיהל במוסדות התכנסות 20:30

חיי של הקרב -רובין ניר עם יחיד מופע 21:00

 חייו של הגדול שהקרב חלם לא רובין ניר ,ל"מצה שחרורו לפני ורגע החתונה לפני שבוע

  סיפורו את הנדירים והסרטונים השירים ,הסיפורים דרך חושף הוא מרתק במופע .לפניו עוד

.הדופן ויוצא המרגש

 ביעדים עמידה ,הטוב הכרת ,חברות ,אמון כמו בערכים עוסק "חיי של הקרב" המופע

  דרך ,הסוער ההתבגרות מגיל ;ניר של בחייו שונות תחנות דרך ועובר ,חלומות והגשמת

  התובנות את גילה בו ,עצמו בל'ג בינת לקרב ועד ,גולני בסיירת המאתגר הצבאי המסלול

  .לקצה מהקצה אותו ששינו המשמעותיות

יום לסיכום כיתת מעגל



שבטח "י, היום הרביעי למסע, יום שישי

והתארגנותארוחת בוקר , תפילת שחרית 7:30

של  סיפורה המרתק והייחודי  -מאושוויץ לירושלים 10:00

ניצולת שואת הונגריה ששרדה והקימה שבט  , פינלוביץציפורה 

.  למדו ולומדים בישיבה שלנו מניניהמפואר וחלק 

בזוועיהלבריכה מחוממת ומקלחות לשבת  11:30

ארוחת צהריים והתארגנות בישיבת  , נסיעה לבני ברק 12:30

בה נתארח קרלין

"שם ישראל ויחן"שבת מתן תורה בבחינת 
אחדאחד בלב איש 

ברק -הדלקת נרות וכניסת שבת בבני 17:05

קבלת שבת מחזורית וערבית  , תפילת מנחה

ברק    פיזור לסעודות שבת אצל משפחות מארחות בבני 

חוליות  . ליטאי -להיכרות בלתי אמצעית עם הציבור החרדים

תלמידים ינווטו עם מפה את דרכם לסעודת השבת ויתקבלו  

יסעדו עימם סעודת ליל  , בחמימות לחיק משפחות מארחות 

ברקית הבניאת רוחה המיוחדת של השבת ויחוו  שבת 

         בבית המדרש  " טיש"התכנסות לאחר הסעודות והליכה ל

'ניץ'ויזלחסידות 

שבת שלום

וביום השבת
שחרית ומוסף מחזוריים 8:30

קידוש

,  לשעבר דתי לאומי, עופר גרינברגמפגש רעיוני עם הרב  10:45

הרב עופר מעמת את התלמידים  . שבחר לשנות את אורחות חייו

עם תפיסות העולם החרדיות ומותח ביקורת מכבדת על העולם  

השיחה מעוררת לחשיבה ולחשבון נפש על  . המורכב בו הם חיים

זהות ושייכות לעולם התורה

סעודת שבת

מנוחה

מי שהיה  , דוד בלוךשיחה מעוררת ומאתגרת מפי הרב  16:00

חרדי בני ברקי מקורי שיציג את  , במדרשייהמחנכו של הרב עוזי 

ואולי יפתיע  , תפיסת העולם החרדית באופן שיטתי ומוסדר

...במסקנות שלו לאחר שנים רבות של חיים בתוך המגזר החרדי

סעודה שלישית וסיכום המסע

התארגנות, הבדלה, יציאת השבת 18:00

יציאה למלווה מלכה וריקודים של שמחה  ’19:30

במדרחוב של העיר  נתניה) כבר עם הפנים לחודש אדר(

ארוחת ערב ונסיעה חזרה לישיבה


