
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 טה קפסולת שי בנושא השואה 20, התשפ"א, שבוע  2020שובל,  -מחזור כ"ד  

 
 יום א'  קפסולה  

 כ"ו בטבת  10.1.2021
 יום ב' 

 כ"ז בטבת  11.1.2021
 יום ג' 

 כ"ח בטבת  12.1.2021
 יום ד' 

 כ"ט בטבת  13.1.2021
 יום ה' 

 א' בשבט  14.1.2021
 ו' יום 

 ב' בשבט  15.1.2021
 אדיר  שחר שחר לייה  נטע  אדיר   שיטה  מנחה תורן
 חוליית שבת  דניאל ואבישג איתמר וחן   גילי ואיתמר  חן דניאל ו גילי עידו ו שיטה  מובילי יום 

 וחן  עידו   יהודה ונופר   ושקד  יוהד   ים וטל ב  ניר ועינב   נדב ושירי  שיטה  תורנים
  שיטה  תורני מליאה 

 בוקר טוב + סדר ונקיון המכינה 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 בוקר טוב  7:15 הכנה ליום הורים   שיטה  
 אימון גופני  7:30
 ארוחת בוקר ומקלחות  8:30

 בוקר טוב  7:15 חוליית שואה  -מכחישי שואה
 אימון גופני  7:30
ארוחת בוקר   8:30

 ומקלחות 

איפה אלוהים היה  
אפרים בק              -בשואה

(zoom ) 

בוקר טוב+ מדידת   7:15
 חום

 ארוחת בוקר  7:30
 נקיונות  8:15

 
 הפסקה  9:30

  -יהודי הונגריה ופרשת קסטנר פתיחת שבוע חוליית שואה  טיפוח מכינה   שיטה  
 (zoomעופר ענבי )

מרים בת טלמי            -עדות
(zoom ) 

חוליית   -ללכת שבי אחריו
 שואה  

זמן הכנה לשבוע   9:45
 אמצע 

 הפסקה  11:00
  פוקס  אהרלה  -שומרי משפט אדיר  - הסיפור שאינו נגמר  שיטה  

(zoom ) 
קריאה פילוסופית בתרבות  

 (zoom)ורצקי  עינת  -עכשווית
  -דילמות מוסריות בשואה

 חוליית שואה  
לום  אבש -SSאימפריית ה

 (zoom)     נחמני
 חוליית שבת   11:00

 צהריים, זמן עבודות על פרוייקטים ארוחת צהריים , הפסקת  13:00
 זמן מובילי יום  15:45

מקראות האימה חלק   15:45 ישיבת חוליות אם    שיטה  
 זאביק   -א'

הרב   -שואה בפן הדתי נטע  -האדם מחפש משמעות
 ( ZOOMאלקנה שרלו ) 

טומי   -סיפורה של תמונה
 ( zoomשחם )

 

 הפסקה  17:15
 תיאום   17:00 ענבל  -פתיחת שבוע  שיטה  

 גלעד   –שואה?!  18:00
  - סיפורה של צביה לובטקין זאביק  -מקראות האימה חלק ב'

 ענבל
  אימון גופני 

 ארוחת ערב  19:00
אבי קפלן   -הבריחה מטרנופול  קשר יהודי  20:30 שיטה  

(zoom ) 
סיכום   -לכל איש יש שם  שיתוף שואה  סרט 

 שבוע חוליית שואה 
 

 יום + תדרוך יומי למחר עיבוד   21:15-21:45
   ה שיטה: מוזיאון גבור  םשיטה: מוזיאון שירי שיטה: מוזיאון עדויות    אפטר לו"ז 

 
 "אתה לא תהיה קורבן, אתה לא תהיה פושע, אבל מעל הכל, אתה לא תהיה עומד מהצד" )יהודה באואר( 

 
  


