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 הרעות כנערייך כולם"

 שוב בשמך נחייך ונלכה

 כי רעים שנפלו על חרבם

 " את חייך הותירו לזכר

 חיים גורי

 
 לכבוד

 כולליםמנהלי מחוזות 
   ונוער במחוזותמנהלי חברה 

 ממוני חח"ק במחוזות
 מנהלי מה"דים

  בעלי תפקידים בחינוך החברתי בבתי הספר
 
 

  דגשים לחינוך החברתי ,לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבהיום הזיכרון הערכות לקראת הנדון: 
 

 4, תשפ"ב ג' באיירביום רביעי, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה את נציין 

נתייחד עם זכרם של מי שחירפו נפשם על הגנת העם והארץ ומי שסיפוריהם ומנגינת  .2022 במאי

 חייהם שזורים לעד בסיפורה של מדינת ישראל. 

 
לצוותי  ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה שאנו מציעים להלן מגוון פעולות

 החינוך:
 

 .חומרים ולפעילויות שבאתר מינהל חברה ונוערקישור ל .1

כחלק מליבת החינוך החברתי. הטקס יתקיים בסימן ותכניות שפיתח אגף תכנים הצעה לטקס 

הטקס . אפשר לקיים את הטקס ברמה כיתתית, בית ספרית ורשותית.  "הזדמנות להתחבר"

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה שבאתר מינהל חברה ונוער. יעלה בדף

מיד לאחר הפסח ועד ליום הזיכרון, יתקיימו סיורים של המיזם הלאומי  –ים בשביל הנופל .2

. המיזם מתקיים בהובלת מרכזי הסיור בשבילוד וקשת יהונתן ובשיתוף "בשביל הנופלים"

 .  רישוםחטיבת החינוך והקהילה של קק"ל וארגון אשכולות. 

במאי, יתקיים חודש התקומה בשיתוף  1-31א' בסיוון, -בתאריכים ל' בניסן – חודש התקומה .3

יא הגברת המוטיבציה לשירות משרד החינוך, מינהל חברה ונוער וצה"ל. מטרתו העיקריות ה

קרבי ומשמעותי בצה"ל. יתקיימו סיורים בשבילי מורשת, אימוני התנסות, מבצע אנדרטות, שיח 

  לפרטיםעם לוחמים. 
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מינהל חברה ונוער, החינוך החברתי קהילתי, והחברה  – האחים שלנו, מתחברים וזוכרים .4

 המיזם כולל: ."האחים שלנו"למתנ"סים יוצאים במיזם משותף עם עמותת 

במרס(  25-)ההרשמה נפתחת ב לאתר מוזמנים להיכנס – השתתפות באירועים קיימים. 1

 4באפריל עד  26ולהצטרף למפגשים השונים המתקיימים בשעות ובתאריכים שונים )בתאריכים 

, אפשר להצטרף לאירועים פתוחים בלבד. מורות שימו לב במאי( ולשמוע סיפורים על הנופלים.

טופס  לאומורים הרוצים לרשום את כיתתם להשתתפות באחד המפגשים שבאתר, מוזמנים למ

הרשמה באתר, לסמן את האפשרות של ״הרשמת כיתה״ ולמלא את מספר התלמידים שישתתפו 

 במפגש.

מורות, מורים ואנשי חינוך שהם אחיות או אחים שכולים מוזמנים להתחבר  – סיפור אישי .2

על האח או האחות שנפלו. העמותה מלווה את קהילת  סיפורם האישי  אל העמותה ולספר את

האחיות והאחים השכולים לאורך כל השנה באמצעות קהילות, סדנות, אפיקי הנצחה ייחודיים 

 כאח או אחות(. באתר העמותהועוד )הרשמה 

הכולל שני  מערך שיעור דיון עם התלמידים בנושא אחים שכולים. – הצעה למערך פעילות .3

 ושאלות לדיון. סרטונים קצרים

דק' המתעדים  15-כוללת חמישה סרטונים של כ "האחים שלנו" סדרת רשת – סדרת רשת .4

החיים שלאחר  מפגשים ביתיים שבהם אחים שכולים מספרים את סיפורם האישי והמרגש ועל

 מותו של האח.

 הורדת טקסטים ושירים שכתבו אחים ואחיות שכולים לשילוב בטקס כיתתי או בית ספרי. 5

)החל מהראשון באפריל(, ללשונית "ערכות תוכן", ותמצאו מגוון קבצים  לאתרהיכנסו  –

 לטקסים.

סיפור חייהם של הנופלים במערכות ישראל )אפשר לחפש לפי  - אתר יזכור - אתרים חשובים .5

 שם נופל ולפי שנת נפילה(.

 אתר לזכר אזרחים חללי פעולות איבה )אפשר לחפש לפי שם(. – לעד

 ולטיפול במשפחות שכולות.ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל  – יד לבנים

 .קישור לחומרים ולפעילויות שבאתר מינהל חברה ונוער –למדינת ישראל  74-יום העצמאות ה .6

למדינת  74-יתקיים ביום העצמאות ה "מנהיגים ומנהיגות",בסימן  חידון התנ"ך העולמי, .7

 ".11ב"כאן  11:00ישראל וישודר בשידור חי בשעה 

          
 

 שמח עצמאותבברכת חג 

 

 שושי שפיגל                                                                  חגי גרוס                                                    לוי -רות קנולר            

    ממונה ארצית חינוך חברתי                                   מינהל ח"ןמנהל                    מנהלת אגף תכנים ותוכניות   
 ח"ן וחמ"ד                                                                                                                                             מינהל ח"ן               
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 העתקים:  
 

ךשא ביטון, שרת החינוד"ר יפעת שא  
 מר מאיר יצחק הלוי סגן שר החינוך 

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

 הנהלת משרד החינוך
 הנהלת מינהל חברה ונוער

 עומר שחר, יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית
 אלי שיש מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ 

 איתן טימן מנהל אגף חברתי קהילתי רשויות מקומיות
 גאלל ספדי מנהל אגף חברה ערבית מינהל ח"ן  

מפקח מפעלים חידוני תנ"ך מינהל ח"ן -איציק בן אבי     
    גב' ליאת סלומון, מנהלת מה"ד הנחלת זיכרון השואה 

 ממוני חח"ק במטה
, יו"ר איגוד אגפי חינוך ברשויות המקומיותד"ר שי פרוכטמן  

           גב' מיכל מנקס, סמנכ"לית חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי    
 גב' הדר אליהו, מנהלת מח' נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי 

 עדי סופר תאני מנכ"לית מטא ישראל
 ערן וינטרוב מנכ"ל אגון לתת

 שותפה, "זיכרון בסלון" גב' מיכל ליפמן, מנהלת
 מר אליסף פרץ, "האחים שלנו" 
 רשתות חינוך 
 תא"ל אמיר ודמני, רח"ט תומכ"א 
 תא"ל אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי 
 מוחה, מפקדת מערך מגן חיל חינוך-אל"מ שולי בן 
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