
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 שבוע חוץ בנושא שואה  -29שבוע  –, התשפ"ב  2022און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , י' אדר ב'  13.3.22

 יום ב' 
 , יא' אדר ב' 14.3.22

 יום ג' 
 , יב' אדר ב' 15.3.22

 יום ד' 
 , יג' אדר ב' 16.3.22 

 יום ה' 
 אדר ב' י"ד , 17.3.22

 יום ו' 
18.3.22 

נושא היום+  
 שאלה מנחה 

 "לבחור נכון?"  
מה זה טוב ורע? איפה שמים  
את הגבול בין מעשים טובים  

 ורעים במצבי קיצון? 

 "סיפורים החלטות והכחשה" 
איך יתכן שיש מכחישי שואה עם  
כל העובדות והעדויות? מה יהיה  
כשלא יהיה יותר ניצולים? מה  

 אנחנו עושים לגבי זה? 

 "בין הישרדות לגבורה" 
איך קמים ולוקחים את החיים  

בידיים בזמן שהרוב הולכים  
"כצאן לטבח"? האם כל אחד  

 נחשב גיבור? 

 "נזכור ולא נשכח?" 
האם יש חשיבות בשמירת  

ור המשפחתי שלנו? או  הסיפ
שאולי זה לא כזה נורא אם  

 נשכח מהעבר ומהשואה? 

  

  יואב  אלה איליי  סיון  יואב   מנחה תורן 
  אלה איליי  יואב  אלה סיון   מנחה לוגיסטי 

  טל הדר ו.  יוגב  איתי שחם  אייל  אלון  מוביל יום 
  רוני פרבר  רוני א.  טליה  אדר  מיה  דקל  מוביל יום 

  יפתח  רוני אלדר  עילי  אייל  נעמה  אלון  תורנים
  גיא ארזי  יוגב  מאור  יולי  בר דקל  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  אלון 
 

+ הכנת ארוחות  השכמה 5:45 אימון 
 בוקר וצהריים 

 עלייה לאוטובוסים  6:30

זמן מובילי יום + פרשת   8:30
 השבוע

  -רוני לרנר  11:00 - 9:00
 "פתרון תעלומת הרצח" 

 בוקר טוב  -07:15
 ארוחת בוקר  -7:30)

 נקיונות  -08:00
 יציאה הביתה  -09:00

 
 דקל 

 הפסקה  9:30
 

9:45 
 חזרה מהבית  אלון 

 ברכבת קרית גת  11:15
 זאביק 

 "מקראות האימה חלק א'" 
10:00 

 הגעה ללוחמי הגטאות  
"פתרון תעלומת   -רוני לרנר 

 הרצח" 
 

 
 

 
  דקל 

11:00  
 

11:30 
 פתיחת שבוע  12:30 אלון 

 זמן מובילי יום   13:30
 זאביק  

 "מקראות האימה חלק ב'" 
 סיור במוזיאון 
 לוחמי הגטאות 

   הפסקה 
  דקל 

 זמן מובילי יום  12:45
 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים 13:00

 
16:00 

 רמי הוכמן  14:00 
 הפסקה + סרטון  15:15
 עדות  -טומי שחם  15:30

 הפסקה   16:45

תרגול קריאת מפות   15:00
אלה   -לקראת שבוע אתגר 
 ואיליי )רשות(

"חפירות   - יורם חיימי  16:00
 סוביבור והכחשת השואה"

14:30 
 יציאה חזרה למכינה  

 "שואה?!"  -גלעד  -14:00
סיכום שבוע בנושא   -16:00

 שואה 

 
 פורים שמח!  

 

 שבת שלום!  
 פרשת שבוע: צו  

 17:28כניסת שבת: 
 18:28יציאת שבת: 

17:15  
 

17:45 
"פרשת   -אריה ברנע  17:00 אלון 

 אייכמן וגבול הציות" 
 אימון  18:15

"אלמה רוזה:   - מרים גוטליב 
 דילמות אנושיות בלב הגיהנום" 

 הגעה למכינה  17:30
 עיבוד יום  

 מסדר הכנה לשבוע אתגר  

 משבצת למידה  17:30
 פורים 

 קריאת מגילה  18:30

  

  דקל 
 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

  אלון 
 גיבור או בוגד?  

 אייל ומיה  

 
 "את תלכי בשדה"  

 איליי 

 
 הכנה לשבוע אתגר  

 
 ארוחת חג + נשף פורים  

 
 

 
 חזרה במוצאי שבת  

   21:00בשעה 
 מתל אביב  

  דקל 
 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15
     סיפור אישי   -יוגב  סיפור אישי   -מיה   אפטר לוז 

 כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה  "
 מגילת אסתר  -   "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים


