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 ' סיון תשע"זי  

 2017יוני  04 

 לכבוד

 מנהלי בתי הספר 

 רכזי חינוך חברתי קהילתי 

 

 "עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים –כעיר שחוברה לה יחדיו  הבנויהירושלים "

 תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה 

 "יום אחד בשביל כולם"בסימן  ז" תשע"האחדותיום "הנדון: 

 

לקידום ערכי בחיי היום יום סמל הפועלת עיר  ,עיר קדושה לשלוש הדתות ,ירושלים איחודהשנה אנו מציינים יובל ל

 חברתי ודתי. שוויון

 בברכת שר החינוך והמנכ"ל. ."יום האחדות" ערכת החינוך נמשיך להוביל יחד אתכחלק מימי הלוח במ

בפעילות חינוכית וחברתית בציבור הישראלי בארץ  ,07.06.2017 ,רביעי יג' סיוןביום  השנה האחדות יצויןיום 

הכלת " וזאת כחלק מתפיסת משרד החינוך "יום אחד בשביל כולם"ובתפוצות. יום האחדות יעמוד השנה בסימן 

ליוזמות  יום האחדות כולל, לצד פעילות חינוכית ענפה בכל הארץ, גם טקס בבית הנשיא ."קבלת השונהו האחר

 .בנושא

 רקע:

 , הבאוכלוסיי הצורך בקירוב לבבות ובחיבור ובין אוכלוסיות, מגזרים וקבוצות שונות הדגישו את 2014אירועי קיץ 

 ביטויי גזענות ואלימות של מעטים כלפי מגזרים שונים בחברה הישראלית.  מיגור לצד מתן מענה חינוכי ל

 .ות בני נוער ממגזרים שונים בחברה הישראליתבין קבוצ מתמשךבמהלך שבוע האחדות חשוב לקיים שיח 

ארגוני חברה ואגפי החינוך, מחלקות הנוער  :שיתופי פעולה נוספים בתוך המשרד ומחוצה לו השנה שמנו דגש רחב על

  .וברשויות משרד החינוך  רועים שונים במחוזותיהדבר יבוא לידי ביטוי בא .אזרחית

 :מתווה הפעילות יכלול 

פעילויות בנושא זה. בתי הספר  ב"יום האחדות"בתי הספר יקיימו  –בתי ספר יסודיים ועל יסודיים פעילות חינוכית ב .1

 .שנתי מתמשךכחלק מתהליך  ור מתוך מגוון של פעילויות שונותיוכלו לבח

המוצעות ולפעול פעילות מותאמת בנושא האחדות מתוך מגוון הפעילויות תתקיים  – המיוחד החינוך של ספר בתי .2

  לשילובם של התלמידים בפעילויות בנושא המתקיימות על ידי ארגונים שונים.

 הקשר עם ההורים.  -במסגרות הפנימייתיות  תמוקד הפעילות באחדות שמתחילה בבית  – מינהל התיישבותיב .3

צירים.  750השתתפות השנה ב התקיימההוועידה הארצית של מועצת התלמידים והנוער  – ועצות התלמידים והנוערמ .4

 יצא מסמך מכונן של הוועידה בנושא.ואף  .ישראליות משותפת""הנושא המרכזי של הוועידה הוא 

" "ואהבת לרעך כמוך יעבירו פעילות בנושא "הקהל" מועצות  נוערתלמידי   – חמ"ד -במסגרת יש"י )יחד שבטי ישראל(  .5

 וקליטת עלייה. 

 פעילות בנושא האחדות תתקיים בהתאמה לתפיסתם החינוכית של מוסדות החינוך. – החרדי המחוז .6
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מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ תתקיים פעילות בנושא האחדות במסגרת   30-בכ – קהילתייםה מרכזיםוה נוער יחידות .7

לתי ובחסות החברה החוגים. בנוסף יתקיים ב"יום האחדות" שיח בין קבוצות שונות בקהילה בהובלת צוות המרכז הקהי

 .פעילות בנושא האחדות תועבר על ידי המדריכים וארגוני הנוער תנועות הנוער  למתנ"סים.

.כמו כן יתקיים  במסגרת אירועי סיום השנה יעסקו במכינות בנושא האחדות בחברה הישראלית –מכינות קדם צבאיות  .8

מתנדבי שנת  חניכי תנועות נוער וארגוני נוער לחניכי מכינות, מתנדבי שנת שירות, מצדיעים אחדות בירושלים"אירוע "

 תיערך פעילות המקדמת שיח חינוכי. –שירות לאומי אזרחי ובבמסגרת צה"ל )מחנכים במדים( ו שירות

 ויקיימו גם בשבוע האחדות.מקיימים שיח מתמשך, "אסיפה ישראלית" כל השנה  –תנועות וארגוני הנוער  .9

 החלו לפעול כמה צמדים של בתי ספר במתכונת של בתי ספר תאומים זבמהלך שנת הלימודים התשע" – בתי ספר תאומים .10

 . באחריות המטה לחיים משותפים בימים אלו אנו פועלים להרחבת בתי הספר השותפים

, באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים מינהל החברה והנוער שלהצעות לפעילויות יתפרסמו באתר האינטרנט 

 נוערפיתחו מינהל החברה ו האחדות יוםלקראת  ."ירושלים"אתר וב ועל יסודי באתר אגף א' לחינוך יסודי, משותפים

 'עמותת גשר ו'פרס ירושלים לאחדות ישראל, חמ"ד ,, החברה הערביתהחינוך המיוחד ,המינהל הפדגוגי אגפי הגיל

 בה הצעות לפעילות בנושא האחדות.ש "ערכה חינוכית"

לתליה ברחבי בית הספר   מעורר השראה בנושא לקבל ערכה חינוכית הכוללת פוסטר מראש בקישור ניתן בהרשמה

קיר אומנותי משותף בבית הספר כפעילות  ליצירת, ערכת גרפיטי מס' מוגבל( -)פלריג  ושלטים לציון היום

 עם התלמידים ועוד... תחווייתי

 נמשיך לפעול יחד לחזק את המשותף וליצור לכידות וחוסן חברתי בחברה הישראלית.

 

 ,ב ב ר כ ה                                                                                                                   
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                    

 דני רוזנר                                                                                                                         
 הל חברה ונוערמנהל מינ                                                                                                              

 

  :העתק

 לי בנט, שר החינוךנפת ח"כ

 מר שמואל אבוהב המנהל הכללי

 ארזי, יועצת שר החינוך-גב' תמר כהן

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי ,אריאל לוימר 

 , מנהל מינהל החינוך הדתיאברהם ליפשיץמר 

 , מנהל המינהל לחינוך התיישבותיבני פישרמר 

 , יו"ר המזכירות הפדגוגיתויינשטוק מר משה

 מנהלי מחוזות

 מנהלת אגף א' )חינוך על יסודי( ,דסי באריגב' 

  , מנהלת אגף א' )חינוך יסודי(סיאאתי סגב' 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/noar
http://unityprize.org/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA-2016/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 לשכת מנהל המינהל

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 02-5603886* פקס:  02-5603155/6* טלפון:  9100201בניין ארלדן, ירושלים  31רח' הנביאים 

 http://noar.education.gov.il* אתר המינהל:  edu.gov.ilhttp//:אתר המשרד:  
 https://www.facebook.com/edu.noar* דף המינהל:  //:www.facebook.com/edu.gov.ilhttpsדף המשרד: 

 chentaw@education.gov.ilדוא"ל:   

 

 המטה לחיים משותפים המזכירות הפדגוגית גב' דנה פרידמן, 

 מנהל האגף חברתי קהילתי ,איתן טימןמר 

 תלמידים ונוער –גב' חנה ארז, ממונה חברתי קהילתי 

  ח"ן חמ"ד –קחת ארצי חינוך חברתי גב' שושי שפיגל, מפ

 , מפקחת ארציתפלצי מיימגב' 

  הנהלת מינהל חברה ונוער

 , יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיותאבי קמינסקימר 

 הנוער יחידות מנהלי אגודת ר"יו גב' רותי שלוסברג,

 מר נפתלי דרעי ומזכ"לי תנועות הנוער

 ארגוני הנוערמר שלומי קסטרו ומנכ"לי 

 מר דני זמיר וראשי מכינות קדם צבאיות

 דר, מנכ"ל גשר-מר אילן גואל

 

 :בנושא יום האחדותלפרטים 

 חמ"ד, אגף חברתי קהילתי,  ח"ן  חינוך חברתי , מפקחת ארציתשושי שפיגלאפשר לפנות אל הגב' 

 .shoshishp@education.gov.il, דוא"ל  6282923-050טל' 

 חינוך חברתי קהילתי במחוזות ומדריכי ממוני 

 :לפרטים בנושא בתי ספר תאומים

מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים,    טל'  דניאלה פרידמן,אפשר לפנות אל  הגב'  

 danielaf@education.gov.il, דוא"ל  6289268-050

 , 050-6282992, מפקחת ארצית, אגף חברתי קהילתי,  מינהל החברה והנוער, טל' הגב' חנה ארזוכן אל 

 hanaer@education.gov.il דוא"ל

 .0526733961  -קובי שמואל מנהל חינוכי מטעם פרס ירושלים לאחדות ישראל  -משלוח ערכות חינוכיות 
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