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 ' כסלו תשע"זא  

 0135דצמבר  13 

 

 לכבוד

 גופים נתמכים משרד החינוך

 

 שלום רב,

 האיבה פעולות ונפגעי ישראל מערכות לפצועי ההוקרה יום: הנדון

 

 ונפגעי ישראל מערכות לפצועי ההוקרה יום את נציין, 0135בדצמבר  30תשע"ז, , ט"ו בכסלו בתאריך

 . האיבה פעולות

 כחברה שלנו והמוסרית הציבורית לחובה כביטוי ההוקרה יום את לקיים החליטה ישראל ממשלת

 לבני הזדמנות מהווה זה יום. כולנו של הציבורי המחיר את ובנפשם בגופם נושאים אשר ולנפגעים לפצועים

 והמשאבים משברים עם התמודדות לדרכי חשיפה, יםאישי סיפורים עם הכרות, פצועים עם למפגשים נוער

 ולכן ולהוקרה לעדנה מעט זוכות הפצועים משפחות זה ביום. החיים לשגרת וחזרה לצמיחה הנדרשים

 . ל"צה פצועי עם ומפגש שיח לארגן וחוויתי מעניין, ביותר חשוב

 . והתגברותם כאבם את ולשתף סיפורם את לספר הפצועים לקהל לסייע נרתם ונוער חברה מינהל

אשר  השונים והגופים הספר בתי בפני הדבר את המורים והמדריכים להביא ,המפקחים לכל קוראים אנו

 בתחום אחריות.

 

 :הבאים הקבצים בלינקים מצורפים

 זה ביום ובמערכת החינוך בקהילה ופעילויות אירועים פירוט הכולל ההוקרה ליום ל"מנכ חוזר .3

  .שונים באתרים פעילות למערכי והפניות

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7

1.htm-9-7-2-2015-9/HodaotVmeyda/H 

 .הפצועים עם המפגשים להבניית החינוכי לצוות תדריך .0

 פעולות ולנפגעי ל"צה לפצועי הוקרה יום - החיים למעגל חוזרים': ב 301' מס" היום סדר על" גיליון .1

 איבה.

 

 .פועלים אתם עמם לגופים להפיץ יםמוזמנ אתם

 

 .רוזנבלום והדרה שפיגל לשושי לפנות ניתן פיםנוס ופרטים לשאלות
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 :ההוקרה יום לפעילות ספרי בית ארגז להזמנת קישור להלן

    https://goo.gl/cRJ9iJ -הזמנת שיחה של פצוע 

 https://goo.gl/49xKUc -הזמנת ארגז פעילות יום ההוקרה בית ספרי 

 זכור הפצועים ויחד עם חלק מהם להלן הברושור לאירוע. ן מתקיים מסע בשביל ישראל למען אכמו כ

 hadararo@education.gov.il: ל"הדרה רוזנבלום דוא' לגב לפנות ניתן נוספים לפרטים

    shosishp@education.gov.ilדוא"ל:והגב' שושי שפיגל 

 

 

 ,ב ב ר כ ה                                                                                                   
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                    

 דני רוזנר                                                                                                    
 מנהל מינהל חברה ונוער                                                                                         

                                                                                                    
 
 

 העתק:  
 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי מר אריאל לוי,

 יו"ר המזכירות הפדגוגיתינשטוק, שה וממר 
 חינוך יסודי ,אגף א' תמנהל אתי סאסי,גב' 

 יסודי-חינוך על ,אגף א' תמנהלגב' דסי בארי, 
 פדגוגיה וניהול ,ונוערמנהל מינהל חברה  ס. -מר יפתח גיא 

 תלמידים ונוער -מנהל האגף חברתי קהילתי  -מר איתן טימן 
 לשכת מנהל המינהל -מר שמעון שמעון 

 מנהלת המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמה  -גב' אירית ברוק 
 על מנהיגות נבחרת וייצוגיתמפקחת ארצית  -גב' הדרה רוזנבלום

 תלמידים ונוער וחמ"ד-חת ארצית אגף חברתי קהילתימפק -גב' שושי שפיגל 
 ד השרוןמר אבי קמינסקי, סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה בעריית הו

 יו"ר אגודת מנהלי יחידות הנוערגב' רותי שלוסברג, 
 תלמידים ונוער -ממונים מחוזים אגף חברתי קהילתי 

 תלמידים ונוער -מטה אגף חברתי קהילתי 
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