מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
לשכת מנהל המינהל

לכבוד
מנהלי שנות השירות
ראשי המכינות

כ"ד אדר תשע"ז
 22מרץ 2017

שלום רב,
הנדון :מצדיעים  50לאיחוד ירושלים
מתנדבי שנת השרות וחניכי המכינות הקדם צבאיות מצדיעים לירושלים תשע"ז
עיר רבת פנים היא ירושלים ,עיר שנשזרו בה יחד תרבויות ולשונות ,דתות ואמונות ,ישן וחדש ,קודש וחול ,שמחה
ועצב ,קולות ,ריחות וצבעים.
במשך דורות הי יתה ירושלים משאת נפשם של מאמינים מכל קצוות תבל ,ואף היום היא עודנה סמל ורעיון,
מקום קדוש ומוקד דתי ורוחני לבני שלוש הדתות בעולם כולו.
הנהלת משרד החינוך בראשות שר החינוך ,מזמינה גם השנה את הגופים המפעילים מתנדבים במסגרת שנות
שירות ואת חניכי המכינות הקדם צבאיות ,להצדיע לירושלים ולאחדות בחברה הישראלית באירועי יום ירושלים
תשע"ז.
האירוע יתקיים ביום חמישי ,25.05.17,בין השעות .15:00-20:30
פרטי האירוע ולוח זמנים:
 - 14:00-15:00התכנסות בבניני האומה
 - 15:00-16:15כנס מצדיעים לירושלים בהשתתפות שר החינוך
 - 16:45-20:30סיורים בירושלים בהדרכת מדריכי יד בן צבי  ,מתנדבי שנת השירות הירושלמים ותלמידי
המכינות הירושלמיות.
כמו כן ,שיח ערכי בנקודות רלוונטיות לאורך הסיורים יתקיים בהנחיית נציגים מהגופים המבקשים
להשתתף.
הכנה לקראת השיח הערכי תתקיים ביד בן צבי ,ביום חמישי ,04.05.17 ,או ביום ראשון 07.05.17
יש לשלוח  2נציגים להכנה .
**** הסעות יוקצו לגופים המשתתפים  -תאום וביצוע לאחר הרשמה.
מצורפת להלן רשימת הסיורים במגוון מסלולים בנושאים ייחודיים לירושלים.
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גופים המעוניינים להשתתף ירשמו ויבחרו מסלול סיור עד לתאריך  30.04.17בקישור הבא:
קישור לרישום
*** ביטול השתתפות יעשה עד  10ימים קודם –  . 15.05.17לאחר מועד זה יחויב הגוף המבטל בהוצאות
ההסעה ושכר מדריך בסך של  1900ש"ח .
מצפים לראותכם בירושלים!
ב ב ר כ ה,

דני רוזנר
מנהל מינהל חברה ונוער

מסלולים לבחירה " -מצדיעים לירושלים" -תשע"ז לשנת ה 50-לאיחוד ירושלים
הסיורים יתקיימו בין השעות 16:45-20:30
" .1כעיר שחוברה לה יחדיו"
לקראת יום ירושלים נלך בעקבות הגבול שחילק את העיר בין . 1948-1967
מסלול :טיילת ארמון הנציב ,טיילת שרובר ,דרך חברון ,הרכבל  ,גבעת התחמושת (כולל הדרכה בגבעת
התחמושת).
הקפצת אוטובוס מבנייני האומה לטיילת ארמון הנציב
הקפצת אוטובוס מהרכבל לגבעת התחמושת
 .2עיר קסומה
סיור קסום בירושלים של מעלה  -ממשכנות שאננים להר ציון ובינות לסמטאות הרובע היהודי .
מסלול ,:ממשכנות שאננים ,הר ציון ,הרובע היהודי ,שער יפו .
נסיעה ברכבת הקלה לתחילת המסלול
 .3הבריטים באים  -ירושלים תחת המנדט הבריטי
נסייר לאורך רחוב המלך דוד בו מצויים בנייני פאר של ירושלים המנדטורית .באותן שנים מתרחשים אירועים
כבירים במאבק והקמת המדינה שבדרך והם אינם פוסחים על ירושלים.
מסלול :מוזיאון אסירי המחתרות ,מגרש הרוסים ,מלון פלאס ,ימק"א ,מלון המלך דוד.
נסיעה ברכבת הקלה לתחילת המסלול
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 .4בעקבות חולמים ובונים
אל שכונותיה הראשונות של ירושלים שמחוץ לחומות.
מסלול :משכנות שאננים ,טחנת הרוח ,ימין משה ,נחלת שבעה .
נסיעה ברכבת הקלה לתחילת המסלול
 .5ימים סוערים
כשקר לך ויורד עליך גשם  -סיפור קרב סן סימון וגבעת התחמושת.
מסלול :סן סימון ושולי קטמון וגבעת התחמושת (כולל הדרכה בגבעת התחמושת).
הקפצת אוטובוס מבנייני האומה לסן סימון
הקפצה מסן סימון (מרכז מסחרי אורנים  , 20רחוב שי עגנון )לגבעת התחמושת
 .6ירושלים עיר הבירה
מהי בירה? מי החליט שדווקא ירושלים תהיה הבירה ומדוע? ומה מאפיין אותה כעיר בירה?
מסלול :מהכנסת החדשה לכנסת הישנה.
הליכה רגלית לתחילת המסלול
 .7בונים מדינה  -מתכנית החלוקה עד לעיר בירה
בלב העיר אירועים סוערים מכוניות תופת וירי צלפים.
מסלול :מוסדות לאומיים ,גן העצמאות ,כיכר ציון ,רחוב שלומציון ,ממילא.
נסיעה ברכבת הקלה לתחילת המסלול
 .8יורדים העירה
עם התחדשות מרכז העיר ניתן מבט נוסטלגי לצד הצצה אל ההווה ואל העתיד.
מסלול :שוק מחנה יהודה  ,מרכז העיר  ,רחוב יפו.
נסיעה ברכבת הקלה לתחילת המסלול
 .9מתחנה לטחנה
נבקר במייל התרבותי של ירושלים ,בעקבות החידושים הטכנולוגיים והתרבותיים מהמאה ה 19-ועד ימינו .נשמע
על מרכבות האש בדרכן לירושלים ,חאן דרכים עתיק  ,קברים נשכחים ,כנפיים ששבו להסתובב ברוח וכישוף
ירושלמי.
מסלול :תחנת הרכבת הראשונה ,החאן ,משכנות שאננים ,טחנת הרוח.
הקפצת אוטובוס למתחם הרכבת
 .10מהר הצופים לגבעת התחמושת
תצפית הר הצופים  -נשקיף על ירושלים והעיר העתיקה ,נעסוק במורשת קרב בשחרורה של ירושלים ,נלך בציר
המרכזי היורד מהר הצופים לכיוון גבעת התחמושת (כולל הדרכה בגבעת התחמושת).
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הקפצת אוטובוס לתצפית הר הצופים
 .11יורדים מהפסים  -סיור לאורך פארק המסילה
מסילת הרכבת בירושלים ממשיכה להביא חידושים לעיר ,ממתחם התחנה הראשונה המחודש אל פארק המסילה
המחבר בין שכונות ירושלמיות כמו תפר בשמיכת טלאים .נרד מהפסים לגיחות קצרות בשכונת בקעה והמושבה
הגרמנית ונראה כיצד השפיעה הרכבת על שכונות אלו.
מסלול :מתחם התחנה הראשונה ולאורך פארק המסילה.
הקפצת אוטובוס למתחם הרכבת
 .12עירם של מלכים ונביאים
סיור חוויתי בעיר דוד והרובע היהודי בעקבות מלכים ונביאים.
נצא אל מסע בזמן אל ירושלים של דוד המלך וצאצאיו  -נלך בתעלות תת קרקעיות בנות אלפי שנים.
מסלול :הרובע היהודי ,עיר דוד.
הקפצת אוטובוס לעיר דוד
העתקים:
לשכת שר החינוך
לשכת מנכ"ל משרד החינוך
נפתלי דרעי ,מזכ"ל מועצת תנועות הנוער
שלומי קסטרו ,מנכ"ל מועצת ארגוני הנוער
דני זמיר ,מנכ"ל מועצת המכינות
גבי אוסם ,מנהלת מחלקת חינוך התק"צ
חביבה סולומון ,ראש יחידת הנח"ל  -האגף החברתי קהילתי  -משהב"ט
הנהלת מינהל חברה ונוער
יפתח גיא ,סגן מנהל מינהל חברה ונוער  -פדגוגיה וניהול
יובל בנימין ,סגן מנהל מינהל חברה ונוער  -תקציב ומינהל
שמעון שמעון ,לשכת מנהל המינהל
יפה צדקיהו ,מנהלת חברה ונוער  -מחוז ירושלים
אירית ברוק ,מנהלת המחלקה לתנועות נוער ,קהילה והגשמה
איציק בן אבי ,ממונה על תכניות ופרויקטים
מזכ"לי תנועות הנוער
מנהלי ארגוני הנוער
אריק וירצבוגר ,סמנכ"ל חינוכי ,יד בן צבי
אסף גורבג'י ,אגף של"ח ,מינהל חברה ונוער
מיכל יצחקי ,מרכזת האירוע
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