
 
 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 בנושא שואה שבוע   -20שבוע  –  פ"א, התש2021,  און -גלהראשון,  דמחזור כ"

 יום א'  קפסולה  
 , כ"ו טבת 10.1.21

 יום ב' 
 , כ"ז טבת 11.1.21

 יום ג' 
 .כ"ח טבת 12.1.21

 יום ד'
   , כ"ט טבת13.1.21

 יום ה' 
 , א' שבט 14.1.21

 יום ו' 
15.1.21 

 אביחי  יואב  נטע ק  נטע ק  נטע ב  יואב  אלה  מנחה תורן 

 נטע ק  נטע ב  נטע ב  יואב  אביחי  נטע ק  גפן  מנחה תורן 

 נבו, ערבה  זמנו, ליז  ניצן, גל  נועה, אבישי  גאיה, עומרי  שהם, יהלי  אלה  מובילי יום 

 שחר, עילאי  אופק, עידו  גאיה, ניצן  ענבר, טל  שירה, שי  יפתח, אושר  גפן  מובילי יום 

 גור, דנה   גיל, נועם  יואב, טל ב  רוקח, מיכל  ארד, אופיר  עומר, טל פ  אלה  תורנים 

 איתי, הדר  שני נועם, נועה א אור, נועה ב  איתמר, שני נתיב  טהר, נועם  דור, אחינועם  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 גופני אימון  אלה 
 

יהודי הונגריה   -עופר ענבי
 ופרשת קסטנר  )זום( 

 - כוחה של פקודה אימון גופני 
 יואב, ארד ועומרי 

  -ענבל קויטי בן דב
אתגר זיכרון השואה  
 בחברה הישראלית  

 )זום(

 אימון גופני 

 חוק, ערך, נורמה  גפן 
 טל    -מערך צה"ל

   -אביחי
 בין שואה לגבורה 

 הכחשת השואה   גופני  אימון
 שירה, ענבר 

 סיכום שבוע  
 גאיה 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

 תמר אהרון  אלה 
 מגדר 

 )זום( 

   -אביחי
 בין שואה לגבורה 

   -אורי ציון
 הומור שחור  

 )זום(

 זאביק נתיב 
 מקראות האימה  

   -אלי ביר
 מנהיגות בשואה )זום(

משבצת הכנה לשבת  
 וניקיונות  

 זאביק נתיב  גפן 
 האימה מקראות 

למספרים    -יקי גנץ
 המקועקעים הוחזרו השמות 

איך יראה יום הזיכרון  
 דור לידור  -לשואה בעתיד

משבצת הכנה לשבת  
 וניקיונות 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 נאום השבטים  אלה 
   יואב, גאיה 

 זאביק נתיב 
 מקראות האימה 

 ניסויים רפואיים 
 דנה, אבישי 

 התעמולה הנאצית  
 ניצן , גל 

 ברסלע נטע 
 סטפניה ורצ'סקה

 

 אימון גופני  גפן 
 

 שואת ההומוסקסואלים 
 טל, אופק 

 נטע קינג 
 אפשרות הבחירה 

 זאביק נתיב 
 מקראות האימה 

 אייל מאוטנר 
 מרד גטו ורשה )זום(

 

 זמן מובילי יום  12:45

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

 בישראל זנות  אלה 
 טל פרנק, דנה 

   -דילמות מוסריות
 ליז , גל 

 אפשרות הבחירה  
   נטע קינג

 גלעד אולשטיין 
 שואה ?! 

 משפט אייכמן  
 דנה, שהם  

 וארא פרשת : 
 16:39כניסת שבת: 
 17:38יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 פתיחת שבוע  -15:30 גפן 

 מבצע פינאלה   -16:00
 שואות מסביב לעולם  

 עידו 
 דניאל ברנרד 

 יהודים מצילים יהודים -עדות
 נטע ברסלע 

 סטפניה ורצ'סקה
 בין זיכרון לשכחה 
 שני נתיב, איתי 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 פתיחת שבוע  -17:30 אלה 
 ניצן, דנה 

  -אפרים בק
 איפה אלוהים היה בשואה 

 )זום(

   -קרן גבאי
Stand with us 

 תדמית ישראל בעולם  
 )זום(

   -רפי אוסטרוף
 שואה )זום( מילים של 

השפעות הפסיכולוגיות  
 דנה    -של השואה

 

 גלעד אולשטיין  שיתוף   גפן 
 שואה ?! 

 אביחי יוסף  
 תמונות מהשואה )זום( 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 - מרים גוטליב אלה 
 אלמה רוזה  

 )זום(
 

 - אלקנה שרלו
 השואה והעולם הדתי  

 )זום(

 ערב זיכרון 
 

 סיכום שבוע   שיתוף 
 גאיה  

 

 אסתי וייס  ערב זיכרון  גפן 
 תקווה לסיום המלחמה )זום(

 מבני אדם למפלצות  
 ניצן, טל  

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


