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 פ"אתש אייר ו"ט

27/04/2021 

   

 )תהילים קכ"ב( "ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו"  

 

                                                                                   :לכבוד

 מנהלי מחוזות 

 מנהלי חברה ונוער במחוזות

   ממוני של"ח וידיעת הארץ

 ממוני חח"ק במחוזות

 מנהלי מה"דים

  בעלי תפקידים בחינוך החברתי בבתי הספר

 

  יום ירושלים ויום האחדות במערכת החינוךהיערכות לקראת  :הנדון
 "אחדות ושותפותבסימן "

 
על מנת לחזק  נושא זה נבחר ".אחדות ושותפות"הוא  פ"אתשהנושא השנתי שהוכרז על ידי שר החינוך לשנת 

לעיסוק זה אנו נייחד שבוע על חברו בארץ ובתפוצות.  מאתנוהאחריות של כל אחד את תחושת השייכות ו

' סיוון ח האחדות( ליום 10.5.2021כ"ח באייר ) יום ירושליםמ בחיבורים שונים בין חלקי החברה הישראלית

 חינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. חברתית בבפעילות חינוכית  (12.205.19)

 

 יות המקומיותורשלאנו מציעים לבתי הספר ושלהלן מגוון פעולות 

 ו למצוא תכנים, פעילויות וסיורים.בו תוכלנגיש ומאיר עיניים  מרחב פיזיטאלי –ירושלים בכף היד  .1

 כחלק מליבת החינוך החברתי. ותוכניות פיתח אגף תכניםאת המרחב 

( ויקס חמ"ד דיגיטליו וגרסת החמ"ד גרסת החינוך ממלכתי)מצורפת בזאת מצגת  – טקס וירטואלי .2

  .באופן מקוון טקסים ברמה כיתתית, בית ספרית ורשותית אפשר להיעזר בה לקיום

 לצוותי החינוך: להלן מגוון הפעולות אותן אנו מציעים   – וידיעת הארץ של"ח .3

תלמידי של"ח וידיעת הארץ  2-6/5כד אייר, -, כירושלים" –"למרות הכל  שבוע ירושלים בסימן .א

מהלך השבוע יבקרו  ב  שיכים את המסורת המפוארת של סיורים בירושלים.מחוזרים לשגרה ומ

, הבריאות( מכל רחבי הארץ, אשר יקיימו סיוריםתלמידים )כפוף לאישורי משרד  15000כ ם -בי

 .וביקורים באתרים ברחבי העיר מפגש עם לוחמים וותיקים

בשבוע ירושלים יתקיימו שיחות זום עם לוחמים שהשתתפו במלחמה על  - לוחמים מספרים .ב

 .ירושלים. בין היתר בגבעת התחמושת, בארמון הנציב ועוד

 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://view.genial.ly/6071dec36e743a0ffe8d1427/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/6071dec36e743a0ffe8d1427/interactive-image-interactive-image
http://meyda.education.gov.il/files/noar/jerusalem-mamlachti.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/jerusalem-mamlachti.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/jerusalem-chemed.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/jerusalem-chemed.pdf
https://yaelk55.wixsite.com/teshua
https://yaelk55.wixsite.com/teshua
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 ביום יתקיים הגמר שלב בנושאים שונים הקשורים לעיר ירושלים. חידון כללי - אתגר ירושלים .ג

 .מחוז מכל הכיתה הזוכה בהשתתפות ירושלים בעיר במאי 6 , כ"ד אייר,חמישי

 
משחק וירטואלי העוסק באתריה השונים של ירושלים בהשתתפות  - בש משחקים בירושלים-שש .ד

 עשרות בתי ספר מכל הארץ

 אחראי יום ירושלים –אריאל וייס ח וידיעת הארץ, "מנהל אגף של-ישאלי ש :פרטים נוספיםל                     

  ממרכז נע"ערוץ היוטיוב של וכן ב הספר. ח בבתי "ח במחוזות ומורי של"שלממוני במטה של"ח,                    

 

פעילויות לכבוד יום ירושלים יתקיימו בהשתתפות - במרחב הרשותי ציון יום ירושלים במחלקות הנוער .4
פרטים מינהל חברה ונוער המשרד  .והגרעינים התורניים,וארגוני נוער בני הנוער, מתנ"סים, תנועות 

יות ואיתן טימן מנהל אגף רש ,תוןממונה ארצית מנהיגות צעירה קרן ליפשיץ זי– להשכלה גבוהה
 .מקומיות

 

 לכלל קהילת מנהיגי חינוך ממלכתי דתי.  מפגש בירושלים  – יום ירושלים בחמ"ד .5
 סיור בלטרון ופעילות בשאר הגיא בעקבות לוחמים. בתוכנית:

 

 "יחד ירושלים" פעילויות ברשויות המקומיות בהובלת אגף תרבות יהודית המשרד להשכלה גבוהה: .6

ברשויות, תוך חיבור אוכלוסיות מיזם 'יחד ירושלים' נולד מתוך רצון להעמיק את חגיגות יום ירושלים 

שונות מתוך עוצמה, אחדות וחיבור. במסגרת המיזם, אנו מתחקים אחר החיבור הקסום לירושלים, 

הבנת המיוחדות בה ואיך היא מהווה עבורנו נקודת חיבור ואיחוד בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו ובין 

של העיר ואת החיבור הרגשי שלהם אדם לעמו. במהלך המיזם, המשתתפים יכירו את ההיסטוריה 

  לירושלים והפיכתה לגורם המאחד את כל קצוות העם "יחד ירושלים".

 .תרבות יהודית אגףלפרטים: פייסבוק 

 

 יום האחדות

אירועי קיץ   הנושא המרכז. יעמוד השנה בסימןו (12.205.19' סיוון )חיתקיים בתאריך יום האחדות 

, הבאוכלוסיי ובחיבור ובין אוכלוסיות, מגזרים וקבוצות שונותהצורך בקירוב לבבות  הדגישו את 2014

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

 

בין קבוצות בני נוער ממגזרים שונים בחברה מתמשך במהלך שבוע האחדות חשוב לקיים שיח 

 .חמ"ד  ומחוז חרדי ממלכתי, חברה ערבית,  :הישראלית

 

אנו מזמינים אתכם לחשוב בדרך יצירתית על שיתופי פעולה של קירוב לבבות באמצעים הנתונים 

 . ועוד , פנייה לעמותת "גשר"ע"פ הכללים זום משותף, מיזם התנדבותי יחד  ברשותנו:

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://www.noam-community.org.il/etgar_jerusalem/
https://www.noam-community.org.il/etgar_jerusalem/
https://www.noam-community.org.il/jerusalem_week_sheshbesh/
https://www.youtube.com/channel/UCCaTcwR62IVsyDSIQX7ShXg
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המטה המזה"פ ואתר באתר  נוערברה וחמינהל  באתר האינטרנט של ליום זה ניתן למצוא פעילויות

פיתחו אותו  יום האחדותובאתר  ועל יסודי באתר אגף א' לחינוך יסודי, לחינוך אזרחי וחיים משותפים

, עמותת גשראגפי הגיל, החינוך המיוחד, החברה הערבית, חמ"ד,  ,המינהל הפדגוגי ,חברה ונוערמינהל 

 0548034510 -דפנה קמינצקי : לפרטים נוספים .'ו'פרס ירושלים לאחדות ישראל ארגונים נוספים

 

מועצות הקהל  מועצת התלמידים והנוער הארצית יחד עם – מועצת התלמידים והנוער הארצית .1

 המועצההפייסבוק של דף ביתפרסמו פרטים נוספים  .מיזם משותףיצאו יחד ל חמ"ד מכלל המחוזות

 .נוער החמ"ד-הקהלהפייסבוק של ובדף 

 

זה נעסוק יחדיו  בשבוע - ( 23-27/5/21ט"ז בסיוון ) -י"ב - ותפוצות  בחמ"ד בוע האחדותש .2

חניכים בוגרים  אחדות העם היהודי בארץ ובתפוצות.בשותפות וב תנועות הנוערוב במוסדות החינוך

בתנועות יגיעו לבתי הספר היסודיים והחט"ב של החמ"ד ויקיימו פעילויות כיתתיות בנושא תפוצות 

 ער, יקיימו הרכזות והמדריכים פעילות במהלך השבוע.ותנועות הנ סניפיב העם היהודי.

  מצ"בלמכתב מפורט בנושא  

 בתי ספר המבקשים להשתתף בפעילות ייחודית זאת ל רישום 

 

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

 ,ב ב ר כ ה                                                                               
 

 שושי שפיגל                                       אברהם בן שושן                        לוי             -רות קנולר                  

       סגן מנהל                                                                                                                              ממונה ארצית חינוך חברתי                    ים ותכניות                 מנהלת אגף תכנ       

 מינהל ח"ן     ח"ן וחמ"ד                                                                    מינהל ח"ן                                    

 

העתקים:       

מר יואב גלנט, שר החינוך             
מר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך             
הנהלת משרד החינוך              
הנהלת מינהל חברה ונוער             
גב' יובל גודקר, יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית             
גב' גרציה אנג'לקוביץ, יועצת שר החינוך             
גב' הדר פרץ, יועצת מנכ"ל                 
גב' אינה זלצמן, מנהלת המינהל הפדגוגי             
גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על יסודי               

גב' שוש נגר, מ"מ מנהל מינהל החינוך הדתי             
גב' מיכל צדוקי, דוברת משרד החינוך                      

מר אלי שיש, מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ                      

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/holidays/events/unity-day.aspx
http://unityprize.org/
http://unityprize.org/
https://www.facebook.com/moatzaty/
https://www.facebook.com/moatzaty/
https://www.facebook.com/noarhahemed
https://drive.google.com/file/d/1Kv-K3Q9e37utDekUgESFIBUUrrttilnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kv-K3Q9e37utDekUgESFIBUUrrttilnH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgKVAl7n-TDFF9xWKHUEKBK7zbtSvGT4QsIF7HS3F7VJG2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgKVAl7n-TDFF9xWKHUEKBK7zbtSvGT4QsIF7HS3F7VJG2g/viewform
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גב' מיכל ישראלי, ממונה חינוך חברתי מנהיגות צעירה             

ממונה חינוך חברתי מעורבות חברתיתגב' יעל נזרי,                     
ממוני חח"ק במטה             
גב' עינב לוק, מנהלת אגף בכיר, שפ"י              
מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד אגפי חינוך ברשויות המקומיות             

גב' הדר אליהו, מנהלת מח' נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי             
גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה  מרכז השלטון המקומי              
גב' נטלי אטדגי, יועצת מנכ"ל             

מר חגי גרוס מנהל מינהל חברה ונוער המשרד להשכלה גבוהה                              
      והה והמשלימהמר איתן טימן, מנהל אגף רשויות מקומיות משרד ההשכלה הגב           
גב' קרן ליפשיץ ממונה מנהיגות צעירה משרד להשכלה גבוהה                                                   
  מר איתיאל בר לוי, מנהל האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך           
פזי, מנכ"ל "זהות"-מר ישראל בן             
רשתות חינוך             

מנהלת פרס ויום האחדות ,דפנה קמינצקי              
בת גלים שערגב'              
          

  

 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils

