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 ' כסלו תשע"זד   ירושלים,
 2016דצמבר  04 

 2017פרסוםימיהכשרהלשנת 
 
 זתשע" -תשע"ושנת ראש המשלחת העתיד לצאת ב ל: א
 

 אגף הביטחון ומינהל חברה ונוער מאת: 
 

 שלום רב,
 
 
 

 ת תלמידים ובני נוער לחו"לומשלח יהכשרה לראשתכנית הנדון: 
 
 

   2016ביוני  1בתאריך כד' באייר התשע"ו,  שיצא 7.6-14)א( 10לאור חוזר מנכ"ל תשע"ו/ .1
 ת.ומשלח ילראשהכשרות להוצאת משלחת לחו"ל, אנו נקיים  תבנושא התארגנו

 
      מטרה:ה .2

משלחת לקראת הוצאת תלמידים לחו"ל לראש ומתן כלים יישומים הכשרה בסיסית 
 במספר תחומים:

 תפקיד ראש המשלחת, ארגון והכנת המשלחת  .א
 הסברה וייצוגיות בחו"ל .ב

 םביטחון וחירו .ג

 התמודדות עם מצבי משבר .ד
 

 :מהלך היום .3

 רישום והתכנסות - 09:00-09:30 .א

 ("ןעקרונות בסיסיים לתפקיד מנהל משלחת והכנת משלחת )מינהל ח - 09:30-11:00 .ב
 )אגף הביטחון( בשגרה ובחירוםהתנהלות ביטחונית  - 11:00-12:00 .ג
 הפסקה - 12:00-12:15 .ד
 התמודדות במצבי לחץ )שפ"י( - 12:15-13:15 .ה
 הפסקה  - 13:15-13:45 .ז
 ()אגף טכנולוגיות ומידע הכנת משלחת בנושא הסברה - 13:45-15:15 .ח
 לחו"להטיפול בהוצאת המשלחת תהליך  - 15:15-15:45 .ט

 סכום ומשוב - 15:45-16:00 .י
 

 דגשים: .4

 שנים 3-ותוקפה ל תנאי לאישור הוצאת המשלחת מטעם משרד החינוך ההכשרה הינה .א

דיגיטלית, בהשתלמות הנוער שיוצאים מתקיימות בצורה לבני בנושא הסברה כשרה הה .ב
 מקוונת

יקבלו מנהלי המשלחת "טעימה" מההשתלמות וילמדו כיצד להשתמש הכשרה זו ב .ג
 במערכת הסברה מקוונת זו.

 
 לקיום השתלמות זו:חדשים  תאריכים   להלן  .5

 2017ביוני  27 -ה תשע"ז ג' תמוז יום שלישי,    .א
 2017ביולי  18 -ה ע"ז כד' בתמוז תש יום שלישי,   .ב

 2017בספטמבר  12 -ה  כ״א אלול תשע״זיום שלישי,    .ג

  2017לאוקטובר  17 -ה  כ״ז תשרי תשע״ח ום שלישי,  י .ד

 2017לנובמבר  21 -ה  ג כסלו תשע״ח ום שלישי,  י .ה
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  תקווה.-, פתח  42תתקיימנה בסמינר שיין, רחוב קפלן כשרות כל הה

 

 , יש להיכנס לכתובת האינטרנט הבאה:ת ראש משלחתהכשרלמקוונת הרשמה ל

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedaJmMRGqgQ7fjx0bnK165y2tvMwcgYiKvg

KSqwQQ/viewform?c=0&w=1Mn2X_PL 

 

         אם לא התקבל זימון, ב. אליה נרשמתם ההכשרהתאריך יש לוודא קבלת זימון למייל עד שבועיים לפני 

 :יש לפנות ל

 sagitsh@education.gov.il -שגית שון לאו     tzipyed@education.gov.ilלציפי אדרעי 

 

 

 יש להיכנס לכתובת האינטרנט הבאה: ,מקווןהסברה הרישום תלמידים לקורס הלכמו כן, 

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.edu

cation.gov.il/FormServerTemplates/EDU.MADATECH.ICT.online_course_mishlachat.xsn 

 

  050-9178448לתמיכה במילוי הטופס: רונית מאור טלפון: ון לתלמידים ואיש הקשר לנושא קורס מקו

 ronitmr@education.gov.ilאימייל: 

 

 

 
 ,ב ב ר כ  ה                         

 
    שגית שון                      הדרה רוזנבלום    

 
 
 

 :  העתק
 חירום בכיר לביטחון, בטיחות סביבתית ושעת מנהל  מינהל  אגף , סמנכ"ל ומר אריה מור
 מנהל מינהל חברה ונוער, מר דני רוזנר

 שירות פסיכולוגי ייעוצימנהלת אגף א' גב' חנה שדמי, 
 מנהל אגף טכנולוגיות מדע, מר רוני דיין

 תלמידים ונוער -מנהל האגף חברתי קהילתי מר איתן טימן, 
 מירב, מנהל אגף ביטחון ארצי -מר איל פרידמן

 מינהל חברה ונוער מר יפתח גיא, סגן מנהל
 לשכת מנהל המינהל, מר שמעון שמעון

 גב' יוכי סימן טוב, מנהלת היחידה להתמודדות במצבי לחץ, חירום ומשבר
                                    ית מאור, מדריכה ארצית אגף טכנולוגיות מידעגב' רונ
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