
                                                                                     
 המדרשה הישראלית   -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

 למנהיגות חברתית 
 שואה , 19, שבוע  ג, תשפ"2023 -  2022מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 א' תשרי   1.1.2023

 יום ב' 
 ב' תשרי  2.1.2023

 יום ג' 
 ג' תשרי  3.1.2023

 יום ד' 
 . ד' תשרי 4.1.2023

 יום ה' 
 ה' תשרי  5.1.2023

 יום ו' 
6.1.2023 

 עמית  שחר עמית  רוני  נועה  שחר  מנחה תורן 
 רוני  עמית  שחר נועה  רוני  נועה   מנחה לוגיסטי 

 ערד ומאיה סרי  הראל ועדי רז  עילי פלג וכפיר  נועם גלעד ויהלי רז  מאיה סרי ומיטב  ועילי פלג  הראל אמויאל  מובילי יום
 ק. , נועה הוברמןרותם,  אלעד, דניאל פרץ, צוק  נועה פרנס, נעמה, יונתן  נדב, מיכל, מילי פרישמן  קותי, נעם בן משה, תמר שני  נטע, דניאל פריי, זוהר         תורנים
 משואה לתקומה  נקודות האור   חיי הקהילות   מחנות וגטאות  דמויות מפתח    נושא 
   נועה  אריק + שחר + עמית  שחר )ע( רוני   חופש
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר    7:45
 

8:30 
  אורן 

 
 אימון גופני  7:15

 נקיונות  8:15
 ארוחת בוקר  8:45

8:30-10:30 
 תעלומת הרצח   -רוני לרנר

 ילדים בשואה   -כפירערד 
 

 אימון גופני  7:15
 נקיונות  8:15

 ארוחת בוקר  8:45

 בוקר טוב ונקיונות  6:30
 ארוחת בוקר  6:45

 חוגי בית  7:30
 שקד

 הפסקה  9:30
 

10:00 
סיפורה של צביה    -ענבל    אורן 

 לובטקין 
10:30-11:00 

 הפסקה  
10:00-11:30 

 יהודי הונגריה   -עופר ענבי
 

השואה   -אלקנה  9:30
 והעולם הדתי 

 הפסקה  10:30

סכמש+פרשת   8:45
 9:45שבוע עד 
 המופע של ויקטור פרנקל  -אריק שקד 

11:00  
 

11:30 
 ברכבת עכו   11:00התכנסות  אורן 

בבית   סיור  12:00-13:30
 לוחמי הגטאות 

 המופע של ויקטור פרנקל  -אריק

 

11:00-12:30 
 עדות  - בונדי מוזס 

11:50-12:30 
מצב ניצולי   -גיא הוברמן 

 השואה בארץ 

  - ורד שיידמן 11:00-12:30
 משפט אייכמן 

 

 סגירת מכינה 
אוטובוס לרכבת   10:20

 להבים
סיפורה של צביה   -ענבל  שקד

 לובטקין 
 ארוחת צהריים  12:30
 הפסקת צהריים  13:30
 את השואה?   דמות חשובה או סתם אתוס?             רציחות עם בעולם                             הזונדרקומנדו                  איך עלינו לזכור -רשות:                                      חנה סנש לימודי  14:30

 
16:00 

הפסקת   13:30-14:30 אורן 
 צהריים

בבית   סיור  14:30-16:30
 לוחמי הגטאות 

 

  מקראות האימה  –זאביק 
 משפחות מארחות 

 
 פעילות תורמת לקהילה  

 תאיר ראדה  -נדב
 

 פרשת : ויחי 
 16:25כניסת שבת: 
 17:26יציאת שבת: 

 יהלי רז   - מעביר 
על   -נעמה גולדשטיין שקד

 הספקטרום 

17:00  
 פעילות תורמת לקהילה  משפחות מארחות  מקראות האימה  –זאביק  יציאה חזרה למכינה  16:30 אורן   17:30

 א.ע.  1900
 שבת שלום!  עדות  -שרה צור 

 שקד
 ארוחת ערב  18:30
 מחנות השמדה  -רון גורי פתחש אורן  19:30

 
 

 עדות  -שירה וייס 
 

תעשיית הבשר   - מילי פרישמן
 והדייג 

 הכחשת שואה  -תמר וגל 
 

 

 תעשיית הדייג   -דניאל פרץ  שקד
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
 איך הופכים לרוצחים?   סרט: "הבריחה מסוביבור"     סרט:  אשתו של שומר גן החיות                                        -  101כשהעבודה והבית נפגשים     יחידה  -אפטר לוז:                                            רודולף הס  21:30

                                                               

 "השואה דומה לתהום פעורה אשר ככל שאנו קרובים אליה. אי אפשר להבין את עומקה" )הרב ישראל מאיר לאו(                                           


