
 "נחשון" מכינה קדם צבאית  המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית 
 חוץ בנושא שואה  –  9שבוע , התש"פ, 2019, שובל  -הראשון  גכ"מחזור 

 

 (אלי ויזל) "המשימה של העם היהודי מעולם לא הייתה להפוך את העולם ליותר יהודי, אלא להפוך את העולם ליותר אנושי"

 יום א' 
 תשריכ"ח 

27.10.19 

 יום ב'
 תשריכ"ט 

28.10.19 

 יום ג'
 תשריל' 

29.10.19 

 יום ד'
 וןא' חש

30.10.19 

 יום ה'
 ן וב' חש

31.10.19 

 יום ו'
 ון ג' חש

1.11.19 

  ירדן שירי אייל אייל ירדן מנחה תורן
  שירי ירדן ירדן ירדן שירי לוגיסטי. מ

  מאיה ועומר פארן שרון וגיא טל גיא פרידמן ורותם אדם ויעל גשן לרה ואביחי מובילי יום
  איתי קליינמן ומיקה אדם ונעה שנברון גיא טל ואמראל עם חמוועה יוסף ונונ ניר ושירה תורנים
 -תיכון קשת ורעות בירושלים  מגייסים

 -ב"ש  'מקיף ז עמרי גולדברג ומיקה -בליך תיכון  עמרי כהן ושיר גורן
  נעמה ויעל לוי -גילה ועין כרם  - אורי קסטן ומיכאל 

  "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:00
   :סיור יד ושם

 השכמה  05:30
הכנת סנדוויצ'ים   06:00

  רתלבוקר+צהריים, סגי
 מכינה
 יציאה  07:00
 –הגעה ליד ושם  08:30

הכנסת תיקים גדולים לכיתה 
 + א. בוקר

 : תחילת לו"ז 09:30
 סדנה מטעם יד ושם -
 "חדר השאלות הגדולות"  -
 סיור במוזיאון -
 א.צהריים  –במהלך הסיור  -

 שבוע  משבצת סיכום 15:30
פיזור הביתה בתחב"צ  17:00

 מיד ושם
 

 לפי קבוצות:  הסיור
 שובל בוצת ק –חניכים  30
 קבוצה מעורבת –חניכים  10

 ובל+שדרותגלאון+ש
 קבוצה מעורבת –חניכים  10

 שדרותשובל+גלאון+
 

 
 ארוחת בוקר 7:30
8:15 

 
חוליית   –משבצת פתיחה 

זיכרון השואה  - אורי מייזלמן אימון גופני  - 7:00 שבוע שואה 
 באמצעות אומנות

 מחקר שיבולים  - 8:15
 הפסקה  - 8:45

 הפסקה 9:15
ירדן: "מצטערים, שכחנו"/   9:30

שירי: "במקום בו אין אנשים, 
 השתדל להיות איש" 

האידיאולוגיה   –אריה ברנע 
 הנאצית

 זאביק:   - 10:30
 "מקראות האימה"

זיכרון  –ירוש תנועם  – 9:00
 הדיגיטלית יה השואה במד

 הפסקה 10:45
ירדן: "מצטערים, שכחנו"/   11:15

בו אין אנשים,  שירי: "במקום
 להיות איש"  השתדל

 – עו"ד ורד שיידמן– 11:00
 דילמות במשפט אייכמן

 זאביק:
 יהודית אלדמן –עדות  11:00 "מקראות האימה"

 פרשת השבוע: נח
 16:32כניסת שבת : 
 17:29צאת שבת : 

 שבת שלום ! ארוחת צהריים 12:30

 - ישיבת תיאום 15:00 אה" / "הוא חזר""נער קרי – סרט הנוער ההיטלראי -פעילות  אפטר לו"ז

 זמן מובילי יום 15:45

ההתייחסות  – אייל מזרחי 16:00
בישראל לשואה לאורך 

 ההיסטוריה 

-"הדרך לפתרון הסופי:אלי צור
 2ה"ע חהמדיניות הנאצית, מל

 והדרך להשמדת היהודים" 

לרה: "אנטישמיות אז והיום 
איך היטלר נהיה היטלר?" /   –

 בשואה ון חופשי נעמה: רצ
 פעילות קהילתית 

 

 הפסקה 17:15
17:45 

 פעילות קהילתית  אימון גופני  שואה  -חוגי בית  "שואה?!"  –גלעד 

 ארוחת ערב 19:00
20:00 

 סגירת מכינה –נקיונות  צבי ויזל  -עדות  קבוצה  - פעילות חברתית ישיבת חוליות אם

 עיבוד יום 21:15
  - משבצות גיבוי שנותרו לםאמוזיאון חי וחדר  רות נשמההדלקת נ אפטר לו"ז


