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"עולים לדגל"  -דף הנחיות

לרגל  70שנות עצמאות ,אנו שמחים להציג לכם יוזמה חינוכית משותפת של משרד החינוך
וגבעת התחמושת 3,000 .דגלים מהארץ ומהעולם ,ביניהם הדגל המצורף כאן ,יכנסו ל"עולים
לדגל  -קפסולת הזמן של ישראל".
הדגלים מופצים בימים אלו למוסדות החינוך בישראל ובתפוצות ,לנציגות נבחרת של תנועות הנוער וליחידות
צה"ל .הדגלים ישקפו ,בעזרת עשרות אלפי הברכות שתכתבנה עליהם ,את תקוותיו של הדור הצעיר לעתיד
מדינת ישראל .דגלים אלו ישמרו בארכיב למשך  30השנים הבאות ויפתחו לרגל חגיגות ה 100-למדינת ישראל.
כ 200-מהדגלים אשר יבחרו כמייצגי מדינת ישראל ויהדות התפוצות ,יוצגו במהלך השנה בגבעת התחמושת
בתערוכת "עולים לדגל" ,שתוצג על קירות אולם הכנסים שבמרכז המורשת גבעת התחמושת.
התערוכה תיפתח לקהל מיום העצמאות ולאורך חודשי אביב וקיץ ,תשע"ח .2018 ,לאחר מכן יתווספו גם דגלים
אלו לארכיב.

הנחיות תוכן
כל תלמיד יכתוב איחול משלו למדינה ולעצמו ,במחשבה שיקרא אותו שוב בעוד  30שנה מהיום.
יש לחתום בתום כל ברכה שם מלא ולהוסיף פרטי זיהוי החשובים לכם (עיר ,גיל וכד') .הדגל מתאים לכתיבת
איחולים של עד  30תלמידים .בתי הספר מוזמנים לבחור בכיתה או קבוצה מבית הספר ,או לקנות דגלים נוספים
ולשלוח גם אותם.
הנחיות טכניות


לתוצאה מיטבית ולמניעת ספיגת יתר ומריחה ,יש להשתמש רק בטושים בלתי מחיקים בעובי ".(Fine) "F

לנראות טובה מומלצים צבעי שחור ,אדום ,ירוק כהה ,סגול או כחול.


נסחו מראש על דף נפרד את הברכה ,באורך של  40-50מילים (לא יותר מ 5-שורות) ,ורק לאחר שאתם
שלמים אתה ,כתבו אותה על הדגל.



הדגל אינו שטח אידאלי לכתיבה ולכן יש לנקוט במשנה זהירות ולוודא שאזור הכתיבה מיושר ,ללא קפלים,
מתוח ע"ג משטח רחב ,חלק וקשיח.



יש לכתוב רק באזורים הלבנים של הדגל ,בצד אחד ,לאט ,בכתב עגול וברור ככל הניתן ובפונט גדול (כ1.5-
ס"מ).



הברכות יכולות להופיע בזוויות משתנות אולם מומלץ לשמר טווח זווית/הטיה המאפשר קריאת כל הברכות
כאשר הדגל פרוס אופקית.



לצורך זיהוי קל של מקור הדגל (בתערוכה ובעוד  30שנה )...הקפידו לרשום בבירור ובגדול בראש הדגל את
שם המוסד החינוכי והישוב.
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מידע נוסף ומערכים מלווים
בתחתית עמוד הבית באתר "שבעים שנה לעצמאות ישראל" (שכתובתו)http://edu.gov.il/special/israel70 :
ניתן למצוא קישור ובו מערכים מלווים לפרויקט ,ברכה מצולמת של שר החינוך שחתם על הדגל ,סרטונים
ותמונות .ניתן להיכנס לעמוד הפרויקט גם דרך הברקוד המוצג משמאל.

תוספות מצולמות


צלמו תמונה קבוצתית של כל החותמים על הדגל ,ושלחו אותה יחד עם רשימה שמית המזהה את
המצולמים.



ניתן לשלוח גם סרטונים קצרים באיכות טובה ,הכוללים  5-6תלמידים נבחרים לשיקולכם ,מזדהים
ומקריאים את הברכה שכתבו.



ניתן לשלוח כמה שניות של "ברכה קבוצתית" למצלמה של כלל החותמים.

את הסרטונים והתמונות יש לשלוח למייל  ,shivuk@g-h.org.ilכאשר בכותרת מצויין סמל המוסד .ניתן גם
להעלותם דרך הברקוד או דרך הקישור הנמצא בעמוד הפרויקט באתר  70לישראל.
הסרטונים והתמונות ייערכו לקליפ אשר יוצג לקהל המבקרים בתערוכת הדגלים ויעלה לאתרי משרד החינוך.

החזרת הדגלים
את הדגלים יש לשלוח בתוך שבוע מהגעתם אליכם ,אל משרד החינוך ,בכתובת :אגף יסודי,
בניין לב רם ,רחוב דבורה הנביאה  .3מיקוד( .95104 :ככל שתקדימו לשלוח יגדל הסיכוי לשילוב הדגל שלכם
במיצג עצמו!)
על כל מעטפה (או בתוכה) ,יש לכתוב במפורש סמל מוסד ופרטי איש קשר .איש הקשר יעודכן כאשר הדגל
ששלח יועבר אל גבעת התחמושת.

