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הפציעה אולי שינתה את חיי, אבל לא מנעה ממני להישאר נמרץ ולהגשים "

 )מפי פצוע צה"ל(        "חלומות

 
 לכבוד  
 מחוזותחברה ונוער במנהלי 

 במחוזותינוך חברתי ממוני ח
 מנהלי מה"דים

 מפקחי מינהל חברה ונוער
 ממוני של"ח וידיעת הארץ 

  בחינוך החברתי בבתי הספרבעלי תפקידים 
 מנהלי מחלקות תרבות יהודית ברשויות המקומיות

                                                                           

 האיבה  פעולות ולנפגעי ישראל מערכות לפצועי הוקרה יום: הנדון

 ולנפגעי ישראל מערכות לפצועי ההוקרה יום את נציין, 11.12.2022י"ז בכסלו תשפ"ג,  בתאריך

 והמוסרית הציבורית לחובה כביטוי הוקרה יום לקיים החליטה ישראל ממשלת. האיבה פעולות

 יום. כולנו למען הציבורי המחיר את ובנפשם בגופם נושאים אשר ולנפגעים, לפצועים כחברה שלנו

השראה מגדלותם לקבלת  ישיים,א להתוודעות לסיפורים, פצועים עם למפגשים הזדמנות מספק זה

 ,גם לאחר הפציעה ,של הפצועים, מהקרבתם למען המדינה ומתעצומות הנפש המביאות אותם

חיים.  לשגרת ולחזרה לצמיחה ומשאביםלמצוא כוחות ו משברים להתמודד עםלעמוד באתגרים, 

ת בנפש ולעיתים תהנחר "הפציעה השקופה",להבליט ביום זה גם את הוחלט  ,בשנים האחרונות

 לא ניכרת כלל כלפי חוץ. 

 בשנת ה'תשפ"ג, ברצוננו לחדד שני מסרים חשובים נוספים:

האישה, הילדים, ההורים של הפצועים מתמודדים, גם  – המעגל המשפחתי של כל פצוע .1

 הם יומיום עם קשיים. ברצוננו להתייחס למעגל זה, לחבק, להודות ולהעריך.

ה של פצועי צה"ל ופעולות האיבה נוצרה בעקבות אהבה ללא הפציע – לאהוב ללא גבולות .2

גבולות לארץ, לעם, לכלל. ממוכנות לתת הכול, להקריב ולהילחם. ברצוננו לאמץ ערך 

משמעותי זה לחיינו אנו: לאהוב ללא גבולות ולהשקיע מאמץ באהוב וביקר לנו, כיחידים 

י קומה שיצאו להילחם ושנפגעו וכעם. בנוסף, עלינו להשיב אהבה ללא גבולות לאותם גדול

 . בעל כורחם באהבתם לארץ ולעם

 נרתם משרד החינוך, בשיתוף מינהלת יום ההוקרה, ארגון נכי צה"ל וארגון נפגעי פעולות האיבה,

 לכל קוראים ובהתגברותם. אנו בכאבם ולשתף סיפורם את לספר הפצועים ולמשפחות לקהל לסייע

החברתיים, מורי של"ח וצוותי חינוך לחשוף את התלמידים למגוון המדריכים, הרכזים  המפקחים,

יש חשיבות רבה להכנת התלמידים ובני הנוער  הספר. הפעילויות המתקיימות ביום זה במחוז ובבתי

יצטרפו  "אוהבים ללא גבולות"הצעות לשיעורי חברה ותכנים חדשים בנושא  לקראת יום זה.

 באתר יום ההוקרה.לשיעורים ולסרטונים הרבים הקיימים 

http://edu.gov.il/
mailto:shoshishp@education.gov.il-
mailto:ronitda@education.gov.il
mailto:malkaai@education.gov.il
http://www.edu.gov.il/
https://honorday.co.il/
https://honorday.co.il/


 מדינת ישראל                                            
  משרד החינוך                                               

 מינהל חברה ונוער                                            

 

 073-3935009פקס:  073-3934923* טלפון:    9100201בניין ארלדן, ירושלים  31רח' הנביאים 

 http://noar.education.gov.il* אתר המינהל:  http://edu.gov.ilאתר המשרד:  

 shoshishp@education.gov.il  - ronitda@education.gov.il - malkaai@education.gov.ilדוא"ל:  

 www.edu.gov.il|   073-3935009 فاكس   073-3934923 هاتف  9510321القدس; -, اورشليم31شارع هانڨيئيم 

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

  אירועים מרכזיים וקישורים לחומרים

 ל"צה לפצועי הוקרה יום – החיים למעגל חוזרים': ב 127' מס "היום סדר על" גיליון .1

: בכיתה כמצגתהמותאמת להעברה ובמהדורה דיגיטלית , איבה פעולות ולנפגעי

  ג. תשפ" פעילות יום ההוקרה, י"ז בכסלו

סרטונים ופעילויות , ובו חומרים, https://www.honorday.co.ilאתר יום ההוקרה:  .2

 לגילאים שונים. 

 וצוות הפיקוח  פעילות האגף לתרבות יהודית ברשויות איתיאל בר לוי  .3

ה' תאריך ב יתקייםיום צעידה ארצי עם ולמען פצועי צה"ל"  "צועדים ומצדיעים, .4

פצועי  בהשתתפותבשבילי הארץ מדרום לצפון צעידה ארצי ליום  בנובמבר 29בכסלו, 

ארגון נכי צה"ל. פרטים של הנחיה של בית ספר שדה קשת יהונתן ובבשיתוף ו ,צה"ל

מרכז התוכנית באגף של"ח אריאל וייס. נוספים והרשמה באתר יום ההוקרה ואצל 

במסגרת ימי השדה יוכלו מסודות החינוך באמצעות מורי השל"ח להצטרף ליום זה. 

אירועים בהובלת יש לנהוג עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל להוראות ביטחון ובטיחות. ה

 קק"ל, ארגון נכי צה"ל ,בית ספר שדה קשת יונתן, אשכולות ו"זהות". 

 הארץ ממוני של"ח במחוזות. אלי שיש מנהל אגף של"ח וידיעתפרטים:  

. באתר יום ההוקרה"ב. הרשמה י-מפי פצועי צה"ל יתקיימו לכיתות י' הרצאות

 .ההרשמה מוגבלת, כל הקודם זוכה

 . הרשמה באתר יום ההוקרהי"ב. -בבתי לוחם יתקיימו לתלמידי כיתות י"א סיורים .5

 ההרשמה מוגבלת, כל הקודם זוכה.

סרטונים  –פרויקט העצמה בשילוב פצועי צה"ל , "גיבורי זמננו"  – "איתם ולמענם" .6

 . וסיפורים

אנו מציעים למוסדות חינוך להזמין לשיחה, בבית הספר או מקוונת,  –שעת חברה  .7

מידים לשיתוף בסיפורו פצוע צה"ל או נפגע פעולות איבה מהקהילה למפגש עם התל

 האישי במסגרת שעת חברה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. 

לציון יום ההוקרה מטעם ארגון נכי אירוע הוקרה מרכזי בהשתתפות שר הביטחון  .8

  בדצמבר. 11בכסלו, י"ז יום ראשון, יתקיים ב צה"ל וארגון נפגעי פעולות האיבה

האגף לתרבות יהודית, ארגון זהות  –פעילות עם פצועי צה"ל ברשויות המקומיות  .9

והחמ"ד יקיימו ברשויות ובמוסדות החינוך מפגשים מקוונים, טקסים ואירועים 

  באתר יום ההוקרה.בשיתוף פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. פרטים 

, י"ח שני ביום"ל צה נכי את מוקירה ישראל כנסת – זי במשכן הכנסתאירוע מרכ .10

 .בדצמבר 12, בכסלו

ב' בטבת, -הדלקת נר חנוכה בין התאריכים כ"ה בכסלו – חנוכה בסימן גבורה וגיבורים .11

 בדצמבר. 26-19
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פצועי צה"ל יקיימו שיחות לחניכים הבוגרים  – מוקירות את נכי צה"ל תנועות הנוער .12

ים ובפעילויות בסניפים. חניכי תנועות הנוער ישתתפו בטקסים וישתתפו בטקס

 ברשויות המקומיות וישלחו חבילות שי לפצועים. 

כי שבת פרשת וישלח  תנועת בני עקיבא והרבנות הראשית קבעו – שבת פצועי צה"ל .13

 .תוכרז כשבת הוקרה לפצועי צה"ל

 

 נוספים לפרטים

ממונים חינוך חברתי במחוזות  וגב' שושי שפיגל, ממונה חברה וקהילה ח"ן וחמ"ד, 

shoshishp@education.gov.il  

 rielwi@gmail.coma, 3394763-054ממוני של""ח במחוזות אריאל וייס, מטה של"ח, טלפון: 

 livneshalvi@gmail.com, 5220680-053ליבנה שלוי, מנהל ביס"ש קשת יהונתן, 

 .מנהלי מחלקות תרבות יהודית ברשויות

                        

 

 יחד כל הדרך,
 
 

 לוי                                      חגי גרוס                                         שושי שפיגל       -רות קנולר             
 
 מפקחת ארצית חינוך           מנהל  מינהל חברה ונוער             מנהלת אגף תכנים, תכניות            

 ן   "חברתי קהילתי חמ"ד מינהל ח                                                    ן       "הכשרה והשתלמויות מינהל ח
                                                        

 

   :העתקים
 ביטון, שרת החינוך-ד"ר יפעת שאשאח"כ  

 גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך
 מר אבי גנון, משנה למנכ"ל.

 החינוך הנהלת משרד
 הנהלת מינהל חברה ונוער

 ד"ר אלי שיש מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ
 מר איתיאל בר לוי מנהל האגף לתרבות יהודית  

   מר איתן טימן מנהל אגף חברתי קהילתי רשויות מקומיות 
 הנהלת החמ"ד

 גב' ד"ר קרן רז, מ"מ מנהלת האגף העל יסודי
 דה ויו"ר איגוד אגפי חינוך , מנהל אגף חינוך אבן יהוד"ר שי פרוכטמן

 גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי
 גב' הדר אליהו, מנהלת מח' נוער וצעירים בשלטון המקומי

 גב' תמי לוי, ראש מטה שרת החינוך 
 גב' אסנת אייל, רמ"ט לשכת שרת החינוך 

 מר עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל
 מוזס, יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבהמר אייבי 

 מר טל דנציגר, מנהל בית הלוחם תל אביב, ארגון נכי צה"ל
 מר אלי ליפשיץ, מנכ"ל "זהות"

 רשתות חינוך
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