
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 שבוע בנושא השואה   - 27שבוע מס'  -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

 מליאת  
 למידה 

 ל' אדר א'  3.3.22יום ה'  . כט' אדר א' 2.3.22יום ד'  כח' אדר א'  1.3.22יום ג'  כז' אדר א'  28.2.22יום ב'  כו' אדר א'  27.2.22יום א' 

 נטע   נטע  יעלי   שחר נטע    מנחה תורן 
 שחר יעלי  שחר יעלי   שחר  מנחה לוגיסטי 

 יעלי , יואב במילואים   שחר, יואב במילואים   ענבל,  יואב במילואים   נטע, יואב במילואים   יואב במילואים    חופש
 יעל פ. וקארין  לרה ומאיה י.  רועי ורימון  ואריאל דביר ר.  עומר ועמית בן שניאור   מובילי יום

       תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 פתיחת יום   8:15

 אחרי השואה עד היום   חינוך בשואה  זיכרון השואה  מנהיגות בשואה  גבורה  נושא היום 
 

8:30 
סנדוויצ'ים    -בוקר טוב 6:10 אשל

 אשל   6:15) וארוחת בוקר 
 ערבה(   6:40
הכנה לסיור +בדיקת   7:10
 מים 
 סגירת מכינה  7:20
 יציאה  7:30

 אלי ביר   -מנהיגות בשואה
 הפסקה    -10:00 

 בוקר טוב ונקיונות   7:15
 אימון גופני  -7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות   -8:45

 בוקר טוב וישר לאימון  7:15 נטע   -סטפניה וילצ'נסקה
 ארוחת בוקר+זמן התארגנות   -8:30

 נקיונות )מרוץ עדני הנגב( 9:30 

 ענבל   -בימי כליון ומרד   ערבה

 הפסקה  9:30
 

9:45 
 נסיעה ללוחמי הגטאות  

 
  -סיפורו של ילד שואה 10:00 זאביק  -״מקראות האימה״   זמן מובילי יום   10:15

ענבל   -, סבא של יועד( )פינחס
 גרנט  

סוגיות משפטיות    10:30-12:30
 ורד שיידמן   -במשפט אייכמן 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
תחילת סיור בלוחמי   11:00 

 הגטאות  
 

 ארוחת צהריים  13:15
 

רוני   -סיפור משפחתי 11:00
 לרנר 

 זאביק   -״מקראות האימה״
 

הרב   -השואה מהזווית הדתית
 אלקנה שרלו  

 
 ארוחת צהריים למטה  12:45

 -סוגיות משפטיות במשפט אייכמן 
 ורד שיידמן  

 ארוחת צהריים  12:30

 ארוחת צהריים  12:45
 זמן מובילי יום   15:45

 
16:00 

סוף סיור בלוחמי   - 16:00 
 הגטאות 

עלייה לאוטובוס    - 16:15
 ונסיעה לשובל 

רשות העתיקות חפירות   15:15
יורם   -סוביבור והכחשת השואה

 חיימי  

 פעילות חברתית(  14:30)
 

סיפורים על משפחות   70 16:00
 אביעד בן יצחק   -DNA-ו

 הראל   -למי שייכת השואה? 13:30 שרה עצמון: מתן עדות  13:30

 נטע   -סטפניה וילצ'נסקה 13:30

 הפסקה  17:15
 

17:45 
פרופ'  -"לי נקם ושילם״  17:00 חזרה למכינה  18:30 

 דינה פורת  
מתן עדות: אשר אברהם   -17:45
 )ברטו( 

מנהיגות בין הפטיש   16:00
 גלעד   -לסדן 
 הפסקה   17:15
 זמן מובילי יום  19:45

 סגירת מכינה  15:00
 סיכום שבוע ופרשת שבוע  15:30
 הסעה לרכבת   16:45

  
 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

פתיחת השבוע בנושא   
 השואה 

שי   -דילמות מוסריות בשואה
 פויירינג  

 שבת שלום!  ענבל   - בימי כליון ומרד אחאב רון   -דור שני לשואה
 ראש חודש אדר  

 פרשת פקודי  
 

 הראל   -למי שייכת השואה? 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15
  מוזיאון  מכחישי שואה  על שאלות גדולות  חברותות קוד צוקרמן   אפטר לו"ז 

 


