
וביום השבת
שחרית ומוסף 8:15

קידוש 10:15

מפגש עם חרדי יוצא הציבור   10:30

העולם החרדי ותפיסותיו - ל"הדת

סעודת שבת 13:00

מנוחה

מנחה 16:00

מבט מחודש על החברה   -הרב דוד בלוך

החרדית היום

סעודה שלישית עם מנגינה של סיכום

,  הבדלה

משוב, התארגנות

קצר לשבושוןפיזור לישיבות השונות 

א בשבט"כ, שלישייום 

שחרית 6:15

יציאה לאחר קפה ועוגה 7:15

תלמידים, פתיחה הרב מוטי -התכנסות בגמלא 7:30

ט גזרת הגולן"מח -מ ברק חירם"אל 7:45

ארוחת בוקר 8:15

יציאה למעלות 8:45

ראש ישיבת מעלות -שיחה עם הרב יהושע וייצמן 10:30

פריסה-נסיעה לעכו 11:30

-עכופארק אקסטרים  12:00-14:00

לגלות את החוסן הפנימי                     

  -איתן חרמון 14:30

אישי ייחודי של גבורה מסוג אחרמסע           

ארוחת צהריים  נסיעה לאזור חוף עכו, מנחה

בדד לפגוש את עצמיתרגיל  17:00 – 16:15

,לשערי תקווה הגעה והתארגנותיציאה 

ערבית

,  מרצה מתחום המנהיגות והחברה -טוקריהונתן  20:00

החילוניתזהות יהודית לתפיסת עולמו  -נושא

ארוחת ערב

מעגל עיבוד יום כיתתי

שינה

ב בשבט"כ, יום רביעי

שחרית   6:00

ארוחת בוקר והתארגנות

יציאה לתל אביב 8:00

פעיל שמאל   - -יריב אופנהיימר 9:00

  -הכרות עם תל אביב ואזרחיה 10:15

רחוב תחרותי לפי קבוצותמשחק            

סיום משחק לאחר ארוחת צהריים 13:00

מנחה בבית הכנסת הגדול בתל אביב

עורך כתב העת הכלכלי   -שיחה עם אסא ששון 14:00

עולם הכלכלה בישראל -מרקרדה            

–בית תרבות ורוח יהודית " המקום"מפגש ב 15:15

שיחה עם נדב רוטנברג על יהדות בתל אביב

יציאה לירושלים 16:30

התארגנות וערבית, הגעה 18:00

מעגל עיבוד יום תל אביב  18:30

ארוחת ערב   19:00

   סיפור אישי   -שיחה עם סיוון רהב מאיר 20:00

של התקשורת ממבט אמוניוהמציאות            

שיעור בפרשת השבוע לירושלמים   21:00

בהשתתפותנו   -רהב מאיר  מסיוון            

לילה טוב  

בשבט ד"כ ,חמישי יום

שחרית 6:00

  בוקר ארוחת        

זאב לגבעת יציאה 07:45

הרוח בגלל רק -פרץ מרים עם שיחה 08:30

שונות בקבוצות להתנדבות פיזור 10:00-12:00

מנחה ,מרכזי איסוף 12:30

צהריים ארוחת          

  ושם יד במוזיאון סיור  13:15-15:30

לגאולה מחורבן מסע תחילת –                      

הזיתים בהר שאול בר אלידע עם סיור 16:00-18:45

האומה וגדולי גיבורי בעקבות -                     

פריסה

בכותל ערבית לתפילת נסיעה

ערב ארוחת

לנדאו ביני של מיוחדת הופעה 21:00

  כיתתי עיבוד

שישי

תפילה 7:00

ארוחת בוקר והעמסה

עם עזרא יכין חנינאשיחה בבית  9:00

יציאה לכיוון כפר סבא 11:30

ארוחת צהריים

עוזי -ד"דרור ויינברג הי 13:30

התארגנות לשבת, הגעה משוערת לבני ברק  15:30

כניסת שבת 17:00

מנחה וקבלת שבת עצמאית 17:15

פיזור לסעודות שבת   18:30

  ניץ'בוויז לטישהתכנסות והליכה משותפת  21:00

שבתבליל ' פוניביזביקור בישיבת  -למעוניינים

שבת שלום

ישראליז מסע "לו

ג"למחזור  

"מבקשאחי אנכי את "


