
 המדרשה הישראלית למðהיגות חברתית  -מכיðה קדם צבאית "ðחשון"  
 שבוע בðושא שואה וגבורה  - 19שבוע  – , התשפ"ג 2022און , - מחזור כ"ו הראשון, גל

  מליאת  
 למידה 

    יום א'
 ח' בטבת   01.01.2023

 יום ב' 
 ט' בטבת   02.01.2023

 יום ג' 
 י' בטבת  03.01.2023

 יום ד' 
 יא' בטבת  04.01.2023

 יום ה' 
 יב' בטבת  05.01.2023

 יום ו' 
 ' בטבת יג 06.01.2023

  טללה איליי  טללה רוðי  טל  מðחה תורן 
  טל טל רוðי  איליי  רוðי   מðחה לוגיסטי 

  עידו מהלל  תמר אל בחר  ðעם קצב  אור גוטמן   ðויה ודביר   גפן מוביל יום 
  יוðתן אסלן  עומרי ארז  שטופר אבי  יסמין עזרא  דביר וðויה  רותם  מוביל יום 

 - הילה ורחל ליבðה ומיה  רוðית ולזרוף  אליה ובן  יהל ואיילה   תורðים
איך אומה שלמה הופכת   האם צריך שבוע שואה?   שאלה יומית  

 לרוצחת? 
מה ðיתן לעשות על מðת   

 להðציח? 
  האם צריך שבוע שואה?  מי עזר ליהודים בשואה? 

 ðקיוðות בוקר טוב +   7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  גפן

 
  בוקר טוב   6:45

  ארוחת בוקר  7:15
  זאביק  8:00

 " "מקראות האימה

  
 אימון 

  מועמדים  
בוקר  -7:00

טוב, ארוחת  
  בוקר 

סיכום   -7:45
 יציאה  -9:00

  חðיכים 
בוקר   -7:00

  טוב  
 אימון  

 בוקר טוב  06:45
 הכðת כריכים   07:00
  ðה סגירת מכי   07:45
 ðעילת חדרים 08:30

 

  רותם 
 

 הפסקה  9:30
 

10:00 
  גפן

 הסעה מקריית גת  14:15
 הגעה למכיðה  14:45

 

 
 זאביק 

 "מקראות האימה" 

 תמר   -כהשיעור חðי
 " 11"הסוהר מבלוק 

 חðי אפריימוב 
 "ðשים בשואה" 

 זמן מובילי יום  -11:30

סיכום שבוע חולית    08:45
 שואה 

 לאוטובוסים עליה  09:45

 
 

 ðטע   -שיעור חðיכה רותם 
 "יהדות גרמðיה בשואה" 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  רותם 

 משבצת פתיחה   -15:00
  "הדף המקומט" 

 חוליית שבוע שואה 

 עופר עðבי 
 "משפט קסטðר" 

חוגי בית בðושא   -15:00
 סיפורים אישיים 

  
  - סיפור עדות 
 שרה עצמון 

 
 אלקðה  -12:00

 אלוהים בשואה?" "איפה היה  

  
 הרצאה של גלעד  11:00
 ארוחת צהריים  12:30

 

 זמן מובילי יום  12:30
 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים 13:00

 
16:00 

  גפן
 ישיבת חוליות אם 

  
  דðיאלה זילברשטיין אסלן 

  "ילדות בשואה" 
 

  מועמדים 
שיחת  -14:15

  פתיחה
פעילות  -15:00

 הערכה 

  חðיכים 
  

פעילות תורמת  
 לקהילה

 עðבל  
 סיפורה של צביה לובטקין" "

 
 סיור יד ושם  13:15
 סיכום וסיום  16:00

  פרשת שבוע: "ויחי" 
  16:30כðיסה שבת 
 17:31יציאת שבת 

 רוðי  רותם 
 "מבצע פיðאלה" 

 הפסקה  17:00
 

17:30 
 אריה ברðע  -17:00 גפן

  "משפט אייכמן"  
 

 זמן מובילי יום  -18:30

 
 מרום קלי 

 "מגרמðים לרוצחים" 

  הפסקה -16:00
שיעור  -16:30

  אביחי
 חוגי בית -17:45

  
פעילות תורמת  

 לקהילה

 רוðי 
 "מבצע פיðאלה" 

 
 פיזור הביתה  

 

 עðבל רותם 
 סיפורה של צביה לובטקין" "

 

 ארוחת ערב  18:30
 

19:30 
  גפן

  אבשה– 20:30
 "ðיסויים בבðי אדם" 

  
  רכז שיעור 

 אביחי  

  
"את תלכי   -שיעור מדריך איליי
 בשדה"

 אמיר השכל 
  "גיבורים רגילים"

  דורון   -פרשת שבוע 20:30
 עיבודי יום  20:45

  

  רותם 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
  

 אפטר לוז 
 

טד  בðושא קוðספירציות על    
 ה השוא

 אש לילה 
 "המבוך המואר" 

" אðי יהודי ואðי גאה   -מוזיאון
 בזה"

  


