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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 פנימייתי ועליית הנוער, המינהל לחינוך התיישבותי 

 

 מפגש הזדהות ותמיכה

 מתחברים להשיב את הבנים הביתה

 ניגון הלבלימוד ו, לשיחשולחנות עגולים מפגש חיבור סביב 

 03:21 -ה סיוון ברחבת מוזיאון  תל אביב ב"כ 32.6יום שני 

 רקע
מתוכם  ששניים, החטופים בניה לשלושתה דאגב פנימה מתכנסת הישראלית החברה בהן אלה קשות בשעות
כמו כל עם ישראל מרגישים צורך  – אנו, התיישבותי לחינוך המינהל שבאחריות" חיים מקור  בישיבת לומדים

 . עז לקום ולעשות מעשה
 

המגזרים  מכל תלמידים תואוכלוסי על המפקח ,החינוך במשרד ארצי מחוז הינו - התיישבותי לחינוך המינהל
 .בישראלועל כפרי הנוער  החינוכיות הפנימיותו הישיבות התיכוניות, יםהאזורי הספר בבתי

 
אנו מרגישים גם גלי חיבור וערבות הדדית שמחזקים את , לצד הדאגה העצומה שחשים כולנו בשבוע האחרון

 בחברה השונים יםבדהר ביןחיזוק הערבות ההדדית ו לימוד, חיבור של משותף מפגשכן בחרנו לקיים ל. כולנו
 .לחיילים ולעם ישראל כולו, למשפחות ותקווה אופטימיות של מסר ייצרמפגש שכזה יכול וצריך ל .הישראלית

 
 הצורך

רשת  ובשיתוף פעולה עם, הרב שי פירון – שר החינוךשל ובעידודו  ובתמיכת ,המנהל לחינוך התיישבותי
של חיבור סביב ומקיימים מפגש  ,נענו לאתגר ולמשימה ,"בונים עתיד ביחד - מתחברים"הארגונים הפתוחה 

 .ד בערב"ה בסיוון תשע"כ .32.6.0תל אביב ביום שני ברחבת מוזיאון  ,שולחנות עגולים

 
 לוח זמנים

 .התכנסות 03:81

 .תחילת הארוע 00:11

 ".מתחברים"ושל נציג , "םמקור חיי"ת ראש ישיב, החינוךשל שר מילים מחברות  00:01-00:81

  אחדות וערבות הדדית בעם ישראל  :בנושא, שולחנות עגוליםסביב ולימוד חיבור שיח  00:81-51:02

 .וברגעי שיגרהעת צרה ב                     

 .רשתות חברתיותבשל תמיכה לנערים החטופים מיזם אחדות ומסרים . מתחברים וירטואלית 51:02

 .מתחברים באמצעות ניגונים ושירה ביחד 51:22

 .המשתתפיםסיום החלק הרשמי ומעבר לניגונים ושירה ביוזמה של  50:02

 פיזור  50:81
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 אחריות לארוע
 .ועיריית תל אביב, "בונים עתיד ביחד -מתחברים"רשת הארגונים , משרד החינוךובילים הארוע מ את

 ראש המנהל לחינוך התיישבותי - בני פישרר "ד

 "בונים עתיד ביחד – מתחברים" -רם שמואלי ומר אביהו סופר. ל במיל"תא

 תל אביב רייתיע - מר אריק שוע


