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 תשרי תשפ"בכ"ג 

 2021 בספטמבר 29

 לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי""
 מתוך נאומו של יצחק רבין

 אל:
 מנהלי מינהל חברה ונוער במחוזות

 תלמידים ונוער -ממונים מחוזים, אגף חברתי קהילתי
 מנחי מנהיגות מחוזיים

 

 שלום רב,

 ושר הבטחון ם לרצח ראש ממשלת ישראלשני 26עצרת נוער ממלכתית לציון הנדון: 
 יצחק רביו ז״ל

יצחק רבין  ושר הביטחון לרצח ראש הממשלה יםשנ ששל הנוער לציון עשרים וש תהזיכרון הממלכתי עצרת

רמת  8במרכז רבין בתל אביב, רחוב חיים לבנון  17.10.2021תשפ"ב חשון  י"א, ראשון תקיים ביום תז"ל, 

 אביב.

תצולם ותשודר  , תפתח השנה את אירועי יום הזיכרוןבמעמד שרת החינוך ומכובדים נוספים עצרת הנוער 

ותועבר לבתי ספר לצפייה של משרד החינוך  לוויזיה החינוכית ובפייסבוקבט 18:00בשידור ישיר בשעה 

 ביום הזיכרון שיחול למחרת. 

בעצרת ישתתפו נציגי מנהיגות הנוער מכל הארץ ומכל המגזרים: נציגי מועצות תלמידים ונוער, מד"צים, 

 מש"צים, נציגי תנועות הנוער וארגוני הנוער.

 

  "לוקחים אחריות!" הנושא הנבחר לפעילויות יום הזיכרון: .1

 נעסוק בדמותו של יצחק רבין ז״ל, ראש ממשלת ישראל כמנהיג וכמוביל דרך. •

 מה ראוי לשמר ומה ראוי לשפר.-נדון בתפקידו ובכוחו של הנוער להוביל שינוי •

 נדון בנושא המנהיגות והאחריות האישית והציבורית. •

חק רבין נעמיק את הצורך בטיפוח ערכי אהבת הארץ וכבוד האדם כפי שהוטבע במורשתו של יצ •

 .ז"ל

ניתן להעביר לנציגי המועצות בגלגלים יופץ גם ע"י תכנים ותוכניות.  ,כרזההפעילות סביב מצ"ב לינק למערך 

 השונים ולהכינם להעביר פעילות זאת בקרב התלמידים והנוער ברחבי המחוז. 

מועצת התלמידים והנוער הנה מנהיגות ייצוגית נבחרת המיישמת חינוך לדמוקרטיה הלכה למעשה. נבקש שמועצות 

ם ייקחו אחריות על פעילות ביום זה כדוגמת: בהובלת המנחי ותהתלמידים והנוער בבתי הספר, ברשויות ובמחוז

מעגלי שיח, מפגשי חיבורים בניית תערוכות, הובלת טקס בית ספרי, סדנאות, דיוני דילמה סביב סרטונים, פאנל , 

 בחברה הישראלית ועוד. 

 

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Educationalactivities/Kits/26/Default.aspx
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 עצרת הנוער תכלול: .2

 רבין. סיורים ובקורים במוזיאון, על פי סדר מתוכנן מראש, בליווי ובהדרכת אנשי מרכז .א

 מוזיאון.ברחבי הנוער הפעילות בסדנאות של בני  .ב

פילוסוף, ביתו של  -ומנכ"ל המשרד, דליה רבין החינוך תעצרת הזיכרון הממלכתית לנוער בהשתתפות שר .ג
 ומכובדים נוספים.  יצחק רבין ז"ל

 

 לוח הזמנים לאירוע:

 בקבוצות לפי המחוזות ובקורים במוזאוןהתכנסות  16:00-14:00

 הפסקה וחלוקת כריכים 16:00

 רביןסדנאות לפי קבוצות ברחבי מרכז  17:30-16:15

 הפסקה 17:30

 כניסת קהל לאולם 17:45

 עצרת הנוער המרכזית 19:00 -18:00

 פיזור 19:10

 

 
 
 הסדרי נסיעה .3

 לכל מחוז יוקצה מיניבוס/ אוטובוס עבור בני נוער ומבוגרים. 

  למחוז! כולל מבוגרים!יש לעמוד במספרים המוקצים בטבלה 

  יש למנות אחראי מטעם המחוז אשר ירכז את הפעילות , ילווה את ההסעה, יאסוף אישורי

 הורים ויוודא תו ירוק בקרב המשתתפים. 
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 להלן רשימת ההקצאות:

 
 מספר אוטובוסים מספר משתתפים מחוז

 מיניבוס 2 משתתפים  30 מחוז צפון

 אוטובוס 1 משתתפים  25 מחוז חיפה

 מיניבוס 2 משתתפים  30 מחוז מרכז

 הגעה עצמית משתתפים 25 אביב-מחוז תל

 אוטובוס 1 משתתפים 25 מחוז דרום

 אוטובוס 1 משתתפים 25 מחוז ירושלים

 יש,הצורך במידת אוטובוס משתתפים 30 מחוז התיישבותי
הצטרף להסעת המחוזות ל

 הגיאוגרפים

 הגעה עצמית משתתפים 30 נועראירגוני תנועות ו

 

  מן ההקצאות המאושרות לעיל.אין לחרוג 

 .יש לשלב את נציגי הקהל במחוזות 

 לאחראי מטעם המחוזיש להודיע  -מפקחים ומדריכים המתכוונים להגיע. 

  ימים לפני העצרת.  10את הזמנת האוטובוסים יש לבצע בטבלה שבספח עד 

 . האוטובוסים בהקצאת מטה המינהל 

 

 התייצבות תתבצע בהדרגה:

  14:00מחוזות ת״א , ירושלים ומרכז החל מהשעה 
  ,14:30החל מהשעה  צפוןמחוזות דרום, חיפה 

 
 בתום העצרת יתכנסו בני הנוער בנקודות המפגש וינועו במרוכז לעבר האוטובוסים. -פיזור 

 מחזיקי נשק יפקידו את הנשק לפני הכניסה למוזיאון.
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  לבוש: .4

 מתבקשים להגיע בחולצות לבנות, יש להקפיד על לבוש הולם ומכבד מעמד רשמי זה. כל המשתתפים 

  הנוער יגיעו בתלבושת התנועהוארגוני נציגי תנועות. 

 .בכריכים ושתייה מהביתלהצטייד  יש

 :הוראות כלליות, ביטחון ובטיחות .5

פקחים  הביטחון והבטיחות של הסעת המשתתפים במשך כל היום באחריות מנהלי המחוזות ו/או  .א

 יש להקפיד על הנחיות חוזר מנכ"ל בנוגע ליציאה לפעילות וליווי הסעה. מיופי כוחם. 

, אחראי אשר יפעל על פי ההוראות בחוזר מנכ"ל, "טיולים במערכת החינוך" אוטובוס/לכל מיניבוס .ב

יאסוף אישורי הורים ויוודא אישור תו ירוק בעת עליית המשתתפים לאוטובוס. יש להקפיד על עטיית 

 מסכה במשך הנסיעה ובזמן הפעילות כולה. 

 האחראי מכל מחוז.חלה על ובפעילות האחריות למשמעת ולהתנהגות של הנוער המשתתף בעצרת  .ג

 כל מחוז ישב במרוכז בגוש מוגדר באולם. .ד

 המשתתפים יש לשלוח את המיניבוסים לחנייה.בתום הורדת  .ה

 .  יש להציב בקדמת ההסעה שלט עם שם המחוז .ו

 ליובל בנימין , יש להעביר את הטבלה ( 1)נספח  באחריות המחוז על ידי מילוי הטבלה -הסעההזמנת ה .ז

 ימים לפני האירוע. 10לפחות 

 מנהל המחוז ומפקחיו ישבו עם בני הנוער המשתתפים ממחוזם בעצרת .ח

כאמור , יש ליידע את האחראי  ואורחים המגיעים ברכב פרטי רק בחניון התחתון. הסעותחניה של ה .ט

 מטעם המחוז בכמות ושמות המגיעים ביום זה. 

 

אנו משוכנעות שגם בשנה מאתגרת זו תצליחו להוביל במחוזות יום משמעותי ומכובד אשר יטביע את רצח רבין, 
משמעותו והשלכותיו בזיכרון הלאומי. יום המעודד שיח מקרב ומחבר בין כל הפסיפס הישראלי ומדגיש את 

 את החיים בה.  היסודות  והערכים עליהם מושתתת מדינה דמוקרטית וחברה האוהבת אדם ומקדשת

                                                 

 

 בברכה,                                                        

 

 מיכל ישראלי קרן ליפשיץ זיתון

 מנחה ארצית  תחום מועצות התלמידים והנוער ממונה ארצית מנהיגות נוער
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 העתקים:

 מינהל חברה ונוערמנהל , מר חגי גרוס

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר, חירום ובטיחות סביבתית, מר אריה מור

 , תקציב ומינהלסגן מנהל מינהל חברה ונוער, מר יובל בנימין

 מר איציק בן אבי, ממונה תכניות חינוכיות, פרויקטים וחידוני התנ"ך 

 רשויות מקומיותמנהל אגף  ,מר איתן טימן

 של"ח וידיעת הארץמנהל אגף , מר אלי שיש

 מנהל אגף חברה ונוער בחברה הערבית, מר ג'אלאל ספאדי

 מנהלת אגף תכנים ותוכניות הכשרה והשתלמויות, גב' רות קנולר

 שושי שפיגל ממונה חברתי קהילתי, חברתי חמ"ד 

 הנהלה ומפקחי מטה מינהל חברה ונוער

 ך אזרחי וחיים משותפים מפמ"רית למדעי החברה ומנהלת מטה חינו, גב' דניאלה פרידמן 

 מנהלת מחלקת החינוך במרכז יצחק רבין  -ד"ר נורית לוינובסקי

 מנהל תחום מערכת החינוך במרכז יצחק רבין  -אודי כץ

 ארציתהנוער התלמידים והיו"ר מועצת  -עומר שחר
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 דף ריכוז היסעים עבור עצרת הזיכרון ליצחק רבין ז״ל -1נספח 

 מחוז:

 רמת אביב. 8במרכז רבין בתל אביב, רחוב חיים לבנון  17.10.2021,תשפ"ב חשון  י"א ,ראשוןיום 

 

 

שם  מספר
אחראי 

 הנסיעה

כתובת  טלפון
נקודת 
 יציאה

שעת 
 יציאה

מספר 
 נוסעים

נקודות 
איסוף/ 

 תחנות

 שעת פיזור
 סיום
 משוער

כביש 
6 
 כן/לא
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 רבין ז"לרצח  הנוער לציון משתתפי עצרת לדף רישום 

 :______________________מחוזשם 

 מטעם המחוז:___________________________שם האחראי 

תחנת איסוף/  טלפון תפקיד משפחה שם מס'

 הגעה עצמית

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


