מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שדרות , 2019,תש"פ ,שבוע  9בסימן שואה
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30

יום א'
 27.10.19כ"ח תשרי
גיא
רון
יואב+חנה
עילי ואיתן

חוליות אם

9:30
9:45
פעילות חברתית
11:00
11:30
12:45
13:00
16:00

פתיחת שבוע שואה –
חוליית שואה

 15:15על הפרטיזנים-
חוליית שואה
 14:30הפסקה

17:15
17:45

 10:40דילמות מתקופת
השואה -חוליית שואה

 - 9:30עינת פיליפסון,
מדריכה במסעות פולין-
חסידי אומות עולם (?)

ד"ר מרים דוד -משמעות
 11:00זאביק
זכרון השואה בחברה
הישראלית
זמן מובילי יום
ארוחת צהריים
 14:00קהילה התנדבויות
קבועות

 15:00ישיבת תיאום
 16:00שאול שפילמן-
עדות

 17:00מקראות האימה -
זאביק

קהילה התנדבויות
קבועות

שי רחמים -מטס חיל
האוויר באוושויץ

אלי ביר -מנהיגות בשואה
 10:00חיים פודמסקי –
דמותו של רוצח

אימון כושר גופני

 14:00קהילה התנדבויות
קבועות

קהילה התנדבויות
קבועות

ארוחת ערב
שואה?!  -גלעד

משה מסטל -עדות

עיבוד יומי  +תדרוך
למחר  +הודעות

עיבוד יומי  +תדרוך
למחר  +הודעות
*אפטר לוז*

ד"ר יהל שחר -הפקת
לקחים מהשואה
עיבוד יומי  +תדרוך
למחר  +הודעות
*אפטר לוז*

דן+יעל
יד ושם

הפסקה

19:00
20:00
21:15-22:00

יום ג'
יום ב'
 29.10.19ל' תשרי
 28.10.19כ"ט תשרי
רון
תמר
תמר
גיא
רוני ו+מיה
מיקה+נווה
גל ג+אלעד
יושי+שירה ו
יום אורחות
יום אורחות
"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
 9:30ורד שיידמן -משפט  6:45אימון כושר גופני –
יעל ארד
אייכמן

יום ד'
 30.10.19א' חשוון
עומר
רון
נעה א+טל ע
אנאל+נעם

יום ה'
 31.10.19ב' חשוון
תמר

יום ו'
 1.10.19ג' חשוון

אמיר השכל" -השואה
שלנו" .ללמוד על השואה
לא ביום השואה
עיבוד יומי  +תדרוך
למחר  +הודעות

סיור יד ושם:
 05:30השכמה
 06:00הכנת סנדוויצ'ים
לבוקר+צהריים ,סגירת
מכינה
 07:00יציאה
 08:30הגעה ליד ושם –
הכנסת תיקים גדולים
לכיתה  +א .בוקר
 09:30תחילת לו"ז:
 סדנה מטעם יד ושם "חדר השאלותהגדולות"
 סיור במוזיאון במהלך הסיור –א.צהריים
 15:30משבצת סיכום
שבוע
 17:00פיזור הביתה
בתחב"צ מיד ושם
הסיור לפי קבוצות:
 30חניכים – קבוצת שובל
 10חניכים – קבוצה
מעורבת
גלאון+שובל+שדרות
 10חניכים – קבוצה
מעורבת
גלאון+שובל+שדרות

שבת פרשת נח
כניסת שבת16:31 -
צאת שבת17:28 -

שבת שלום !

" העם העתיק והיחיד ששרד את העתיקות ,העם היהודי שבמהלך רוב ההיסטוריה שלו סבל מגלות ודיכוי ,אבל לעולם לא ויתר על התקווה לגאולה -".אלי ויזל

