
 

 יום א' 
 כ"ח תשרי  27.10

 יום ב'
 כ"ט תשרי 28.10

 יום ג'
 ל' תשרי 29.10

 יום ד'
 חשוןמר א' 30.10

 יום ה'
 ןוחשמרב'   31.10

 יום ו'
 חשוןמרג'   1.11

  אורי נועה  נועה  אורי עונג  מנחה תורן
  אופיר + יהונתן רחל שלי +  חן + יעל  גאיה + אייל  בועזיורדאנוס +  מובילי יום

  ענבר+דנה  אילן+פארי ראם+רויטל יואב+דניאלה נדב+נועה  תורנים
  מכין גולן  מכין גולן  השתלמות כש"ג    הערות
 ונקיון המכינה "בוקר טוב" + סדר  07:15
שבוע  – משבצת פתיחה 08:30

 שואה

השואה דרך - רוני לרנר
, חיפוש אחרי  סיפור אישי

 רוצחי משפחתו 
 שואות - דור אלקנה   08:30

 מה כהש 06:00
 הכנת כריכים  06:15

 
 

09:30  
09:45 

 עדות – דוגו

- : רוני לרנר   10:30עד 
שואה דרך סיפור אישי , ה

חיפוש אחרי רוצחי  
 משפחתו

 עדות  - טומי שחם 09:45
גאיה    -שיעור חניך
עידו    \)יודנראט( 

 )ההתחממות הגלובלית(

 סגירת מכינה  06:45
  יציאה לירושלים  07:30

11:00  
11:30 

 מוסר –בועז 

 עופר ענבי 11:00 – 12:30
שואת יהודי הונגריה  

 ופרשת קסטנר
 

 – אריה ברנע 11:00
 משפט אייכמן

מנהיגות   – אלי ביר 11:00
 בשואה

 

 יד ושם  09:00
  

 קריאת קטעים מיומנה                          "פעם הייתי" –סרט              תעשיית הרצח  -נועה           מצבה של גרמניה היום  12:45
      של אנה פראנק                                                                                                                                                                       + סיפור ניצול שואה                        ניצול שואה   + סיפור  

 ארוחת צהרים+ הפסקה                                                                                                                                                                                                       13:00
16:00 

 עדות  -אלון מוטי  15:30 ?! שואה –גלעד 
מצב ניצולי  – עופרה התנדבויות הפסקה 16:30

 שואה ה
 סיכום שבוע  – 15:00
  יציאה הביתה  16:30

17:15  
17:45 

 –זאביק  -  17:00-19:00  אימון גופני 
 מקראות האימה

 התנדבויות
 

בירוקרטיה  –יוסי גלעד 
קטלנית רוצחים משולחן  

 העבודה במשרד
  

19:00  
20:00 

 זכרון השואה   -עונג 
 90210 -אורי

 זכרון השואה   -עונג 
 90210-אורי 

החוק   -גיל פירן   - 19:15
   אימון גופני  – 19:00 הפולני 

 תעיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעו                                                                                         21:15-22:00
  שיתוף קבוצה                        –המשך סרט                   תעמולה -ענבר             סרט דוקומנטרי –יורדאנוס   

 " "פעם הייתי                                                 על פשעי הפולנים בשואה             

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 שבוע חוץ בנושא שואה –   9שבוע    פ, תש"2019און, - מחזור כ"ג הראשון, גל

 

 יאנוש קורצ'ק –  "הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"


