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 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , ח' בטבת 1.1

 יום ב' 
 , ט' בטבת 2.1

 יום ג' 
 , י' בטבת 3.1

 יום ד' 
 , י"א בטבת 4.1

 יום ה' 
 , י"ב בטבת 5.1

 יום ו' 
 , י"ג בטבת 6.1

  עומר  נטע  עומר  עמית  עמרי   מנחה תורן 
  נטע  עמרי  עמית  עומר  נטע   מנחה לוגיסטי 

  לילך אדיר  יונתן מטמון  רוני עטר  אווג׳ו  כרמל   מוביל יום 
  אלבז  יובל לאובשטיין  מאיה לוי  יאיר כהן  ליאור שרביט  מירון   מוביל יום 

  תמרי ועמית הראל  סתיו ומאיה   חוגג ואלונה  ידיד ושחר דן  דביר ואגם   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 כרמל  

 אימון ריצה אינטרוולים -7:00  אימון גופני כח -7:00 

 סיירת כושר -6:00
נשים  -תמר באשר-8:30

 בשואה 
 ליה רכזת צבר( 10.00-11.30)

 

 בוקר טוב  5:15
 נקיונות   5:30

 אוטובוסים ויציאה  6:30
 

 מירון  

 הפסקה  9:30

 
10:00 

 כרמל  
 שורד שואה  -יוסי ביור 

מקראות האימה  -10:00-11:15
 זאביק -חלק א׳

 הפסקה-11:15-11:45

מבט חדש על השאלה   10:15
  -איפה אלוהים היה בשואה

 הרב אלקנה 

עצירה לשירותים   8:00
 וא.ב  

 הגעה לוחמי הגטאות   9:45

 
 
 מירון   

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 כרמל  

 

יאנוש  -נבו שפרן-שיעור חוליה
 קורצאק 

מקראות האימה  -11:45-13:00 
 זאביק -חלק ב׳

ארוחת צהוריים+זמן  -13:00
 עבודה על פרוייקטים 

 תיאום -14:15
 זמן אקטואליה -15:30-15:45
 זמן מובילי יום -15:45-16:00

 זמן מובילי יום  -11:45
 ארוחת צהריים  -12:00

 

קבוצות   3-המשך לו"ז ב
על פי לו"ז של לוחמי  

 הגטאות 
 

יאנוש  -תום סגל -שיעור חוליה מירון  
 קורצאק 

 זמן אקטואליה  12:30
 ארוחת צהריים+ זמן עבודה על פרוייקטים  12:45
 זמן מוביל יום  15:45

 
16:00 

 התכנסות במכינה  -15:00 כרמל  
משבצת  -15:30-16:45

 שבוע שואה -פתיחה
 

 רלוונטיות להיום -גיל ומושר

תולדות  -יהודה טברסקי
 האנטישמיות 

פרוייקט  -16:00–13.00
 גוטוירט 

 משפחה בשכונה -16:00-17:00
 

  סיכום שבוע שואה  -16:00
 

 צביה לובטקין -ענבל גרינצויג מירון  

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 כרמל  

תחילת התהליך  -רובי גלקופ
 והפתרון הסופי 

משפט אייכמן    -אריה ברנע
 ופרופיל הרוצח 

-פרשת השבוע-17:15-17:45 צביה לובטקין -ענבל גרינצויג
 רשת ויחי פ

 רוני עטר -כרמל
 יובל לאו -מירון

 
 שואה?! -גלעד אולשטיין-18:00

 תדריך יציאה 
 פרשת : ויחי 

 16:30כניסת שבת: 
תולדות  -יהודה טברסקי מירון     17:33יציאת שבת: 

 האנטישמיות 

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

 כרמל  

 שיתוף  חוגי בית  חוליות אם ישיבת  

ארוחת ערב ) אימון  -19:30
 גוטווירט( -כח

 עיבוד יום-20:30
 נקיונות סגירת מכינה 

 + הכנת כריכים למחר   

 שבת שלום!  
 מירון  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
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 אפטר לו"ז + משוב מובילי יום  21:00
 דו"ח יומי סבב חדרים, נעילת מטבח ושער,   23:00

   ״החיים יפים״ -ערב סרט משחק הפרטיזנים  עם הספר   ערב סיפורים אישיים  אפטר לו"ז 

 ) אלי ויזל( והחיים היו נס." "כשהאדם כותב על השואה, הוא לא כותב את המילים. הוא נלחם במילים. כי אין מילים לתאר את מה שהקרבנות הרגישו כאשר המוות היה הנורמה  


