
(18/7)ד תמוז "כ–שלישי (17/7)ג תמוז "כ-שני
תפילה ושיעור  07:00
ארוחת בוקר08:00

הסעות מירושלים ופתח תקוה

הרב יוגב כהןשיעור אמונה08:30

הרב אליעזר מלמד-ת עם ראש הישיבה "שו09:00

הלכות שבת10:00

הרב דרור ראובן
התארגנות/ קבלת חדרים / הגעה 11:00

לימוד בחברותות על פי דף מקורות11:00
הרב גור גלוןי"שיחה עם רה12:00

12:30
-שיחת פתיחה והיכרות כללית

מדריך המחנה
שיעור סיכום12:30

ארוחת צהריים13:00ארוחת צהריים13:00

מנוחת צהריים14:00מנוחת צהריים14:00

מנחה15:30מנחה15:30

סדנת מימוש עצמי וחיי תורה16:00צוות ההדרכהפעילות פתיחה והיכרות16:00

הרב גור גלון הפסקה17:30

–ת אמוני "שו18:00
למשפחה  , היחס הנכון להורים

ולאתגרים של גיל העשרה

הרב שלומי בדש
המשך סדנה18:00

סיכום וכתיבת מסקנות19:00
19:30

ערבית וארוחת ערב
19:30

ערבית וארוחת ערב
20:0020:00

20:30
–גיבוש ושחיה לילית 

בריכה בשבי שומרון
רכיבה על סוסים בחוות קדומים  20:30

ODT–פעילות חברתית ומגבשת 

מחנה קיץ תורני
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(20/7)ו תמוז "כ–חמישי (19/7)ה תמוז "כ–רביעי 
תפילה ושיעור מוסר קצר07:00תפילה ושיעור מוסר קצר07:00

ארוחת בוקר08:00ארוחת בוקר08:00
הרב גור גלוןשיעור בכוזרי08:30הרב אורן דחבששיעור אמונה08:30
הפסקה09:30
הלכות בשר וחלב10:00

הרב בראל שבח

הפסקה09:30
לימוד בחברותות על פי דף  11:00

הלכות ברכות  10:00מקורות

דחבשהרב אורן  11:00שיעור סיכום12:30
לימוד בחברותות על פי  

דף מקורות
שיעור סיכום12:30ארוחת צהריים13:00

ארוחת צהריים13:00מנוחת צהריים14:00

מנוחת צהריים14:00מנחה15:30
מנחה15:30הרב יזהר אשורהלכה ורעיון, שמירת הברית16:00

התמודדות עם אתגרי התקשורת  17:30
מנהל המחנהבימינו

בניין האמונה והמידותים"ורמחבורות לימוד עם אברכים 16:00

הפסקה17:00

18:30
הלכות שלשת  -סדר הלכה 

עם בחורי הישיבהחברותותהשבועות

17:30
ביסמוטגילי סדנת עזרה ראשונה  

ערבית וארוחת ערב19:30

20:30
סדנת אימון גופני

יונתן ברלינרובטחון עצמי
ערבית וארוחת ערב19:30
בית חם  20:30

מפגש עם בוגרים ואברכים של הישיבה

מחנה קיץ תורני



ח תמוז"כ-שבתז תמוז"כ–שישי 
07:00

תפילה ושיעור מוסר קצר
(אשכנזי ותמני, מרוקאי, ספרדי)תפילות השבת לפי נוסחי העדות השונים 07:3008:00

בישיבה-סעודה שנייה 10:00ארוחת בוקר8:00

08:30
12:00התארגנות  

-סיור בישוב
וינברגרמנהל הישיבה יעקב 

9:00   

'  בדרכי האבות'סיור 

,  מסע בהרי השומרון ביקור באתרים היסטוריים מזמן האבות
.מלכות ישראל ועד ימינו

מנוחת שבת13:30

15:30
מנחה

ארוחת צהריים 13:30
16:00

אתגרים בחיבור התורה והחיים במדינת ישראל: רב שיח בנושא
ר המזכירות"יו-יוני הישראלי  המשך הסיור 14:00

הפסקה ולימוד עצמי17:00יציאה ליישוב16:30

17:00
מנוחה והתארגנות לקראת שבת  

סעודה שלישית בישיבה17:50

19:18
כניסת שבת

מנחה וקבלת שבת בבית הכנסת המרכזי 

19:23
דרשת הרב מלמד-19:23

סעודת ליל שבת  21:00

22:00

וערביתצאת שבת -21:0020:23בבית המדריך  –עונג שבת 

21:30
מלווה מלכה בליווי כלי נגינה

מחנה קיץ תורני



ט תמוז"ראשון כ
תפילה ושיעור מוסר קצר07:00
07:30
ארוחת בוקר08:00

08:30
ה"מידות הראי

הרב גור גלון
לימוד בחברותות עם בחורי הישיבה9:30

11:30
מנהיגות עם חזון 

יוסי דגן–ראש מועצת שומרון 

שיחת סיכום12:30

ארוחת צהריים13:30

פיזור ועליה להסעות14:30

מחנה קיץ תורני

!ניפגש בשנה הבאה
!קיץ נעים


