
 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית   - מכינה קדם צבאית "נחשון" 

 שבוע שואה  -, התשפ"ב 2021 - 2022מחזור כ"ה הראשון, שדרות, 

 מליאת  
 , א אדר ב 4.2.22 -יום ו' , ל׳ אדר 3.3.22 - יום ה' , כ״ט אדר2.3.22 - יום ד' , כ״ח אדר1.3.22 -יום ג' ,כ״ז אדר28.2.22 - יום ב' , כ״ו אדר 27.2.22 -יום א' למידה 

 רון איתי  עידן נטע איתי  רון  מנחה תורן 
 עידן נטע רון איתי  נטע עידן  מנחה לוגיסטי 

 איתמר נתן  יהונתן וולף  דן שנייד  אביה קמחי  טלי ייגר  מתן אבו  ארבל מוביל יום 
 רוני אפל  מילי נוסבאום  רוני רביד איתי רז נעמה נימני   אלון רשף  גלבוע מוביל יום 

 אבבץ ועידו לנדנר בר גלעד ואורי ברוך מאוריסיו ונוי  אלהי וליבי הדר תשתית ומישאל  רוני יונס וטל גולן   תורנים 

  החיים שאחרי העומדים מן הצד דילמות בשואה  החיים בשואה  גבורה  נושא 

 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30  

  ארבל
 
 

 ישיבת חוליות אם  נשים בשואה  - תמר באשר ״רצים לזכרם״ - אימון גופני
 

 סיירת כושר 6.00
 

הקהילות שנמחקו אחרי  
 השואה 

 
 בוקר טוב  6:30

 ניקיונות סגירת מכינה  6:45
 פרשת השבוע  8:00
 תדריך יציאה  9:00

 
 גלבוע

 הפסקה  9:30

 
9:45 

 ארבל
 

 הסעות ללוחמי הגטאות:  
 סבידור מרכז -8:30

 מרכז השמונה  -רכבת חיפה  -9:30
 

 דילמות  -חוגי בית ״מקראות האימה״ -זאביק

 
 אדי  - הדר תשתית

שרשרת   -אביעד בן יצחק 
    הדורות 

 איתי   - ז'אן אמרי גלבוע

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 ארבל

 סיור במוזיאון לוחמי הגטאות 
11:00-16:00 

 
 שואה?!  -גלעד שרה עצמון  - אשת עדות  ״מקראות האימה״ -זאביק

 
אמונה   - אפרים בק

 באלוהים אחרי השואה 
 
 

 ״טד״  -14:30-15:45

 
 גלבוע

 זמן מובילי יום  12:45
 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים  13:00

 
16:00 

 ארבל
 לוחמי הגטאות סיור במוזיאון 

 פעילות תורמת לקהילה  11:00-16:00

 רשות  -עם הספר  14.30
 
החזרה   - ישורון פישר פעילות תורמת לקהילה  איתי   - ז'אן אמרי

 לחיים

 פרשת :  
 כניסת שבת:  
 יציאת שבת:  
איפה אלוהים   -גלעד קיהן גלבוע שבת שלום! 

 היה בשואה?
 הפסקה  17:15

 
17:45 

 ארבל
 למכינה נסיעה 

 פעילות תורמת לקהילה 
 זמן אקטואליה   19.45

 אימון הנצחה
 פעילות תורמת לקהילה 

 זמן אקטואליה  19.45
 העולם שאחרי השואה  

 

  גלבוע

 ארוחת ערב 19:00
  סיכום שבוע שואה  ״והעולם שותק״ -שירי ונעמה  פתיחה שבוע שואה  ארבל 



 

20:00 
 גלבוע

הדרך לפתרון  -אלי צור 
 מדיניות הנאצים  -הסופי

משפט אייכמן   -ברנעאריה 
  וחיים בשואה 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15
 משוב מובילי יום  22:00

קבוצה    -מוזיאון עדויות הבריחה מסוביבור  -סרט  אפטר לו"ז 
 ולמידה/ זמן כתיבה 

הנער בכותונת   -סרט
 הפסים 

קהילה    -מוזיאון עדויות
  כתיבת דפי עמדה  וידה"א/ זמן כתיבה 

 


