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 פ"תש בשבט תאריך: טו

 0202 בפברואר 10

 : לכבוד

 מנהלי בתי הספר

 מנהלי משלחות 

 

 .חובה – 2020 קיץתדרוך טרום יציאה סבב הנדון: 

 בלבד. 2020/9/17 -20/7/1 משלחות היוצאות בין התאריכים ל

 

השתתף  נדרשים ל   2020 קיץהיוצאים בסבב וסגנים נהלי המשלחות , מעפ"י הנחיות אגף הביטחון 

במהלך המסע  ,עם מערך האבטחה הפולניהביטחון והעבודה נהלי  -בנושא בתדרוך  טרום סבב 

 בפולין.
  

 ביחד עם מורה נוסף שיוגדר ע"י מנהל ביה"ס כסגן מנהל המשלחת.לתדרוך להגיע  ומלץ מ

 

  פתח תקוה, 42יום התדרוך יתקיים בבית הספר הארצי לעובדי הוראה, סמינר שין, רח' קפלן 

 . 16:30-12:45בשעות  2/6/20 פ "תש סיוןבי' ג ביום  

 

  :  פטורים לחלוטין מיום התדרוך

לי יו -במהלך החודשים  יוני  ימים( 4משלחות מלא )קורס מנהלים שעברו מנהלי משלחות  . 1

   2020או שיעברו ביוני יולי  ,2019

או שיתקיים ב , 11/12/19-ו  3/6/19שהתקיים ב  חידוש ההיתרקורס/ ביום השתתף מי ש .2

 .בסמינר שיין  9/6/20

 29/1/20או טרום סבב חורף  18/6/19קיץ שהתקיים ב טרום יציאה לסבב בתדרוך  . מי שהשתתף 3

  .שייןסמינר ב

על פטור  להיכנס לדף הרישום ולהצהיר בסעיף הרלוונטי ,  מנהלי המשלחות הפטורים על בהחו

 שומות במטה פולין !(בדק אל מול הריההצהרה ת  ואי הגעה

 

 םולהירש לטופס המקושרלהיכנס   (גם אלו הפטורים )  על כל מנהלי המשלחות היוצאים לפולין

  .)מגיע / לא מגיע ולציין סיבה( בעמודה המתאימה 

 

הגעת  ויוודאלתדרוך,  להגיע   יםיכולאינם פטורים ואינם או הסגן  משלחת המנהל היה ו

ממנהל ביה"ס על מילוי בכתב על המורה הנ"ל להביא אישור  ע,מהצוות היוצא למסאחר מורה 

 . ולמוסרו בתחילת התדריךבתדרוך המקום 

 

 . משלחתו תחסם ליציאה (מנהל משלחת שנדרש להגיע ולא יתייצב לתדרוך)או נציג מטעמו

 יתקיימו תדרוכים במועד אחר. 2020  סתיוליוצאים בסבב  
 

 לחץ כאן ליום זה בכתובת:   או קבלת פטור מתדרוך הרשמה 
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 בברכה

 

 דודי שוקף

 מנהל מה"ד

 מסעות בני הנוער לפולין

 

 

 העתקים:

 חגי גרוס , מנהל מינהל חברה ונוער

 ונוער במחוזות מנהלי מנהל

 שמעון שמעון, מפקח ממונה מנהלת פולין

 איל פרידמן קב"ט משרד החינוך 

 רפרנטים מחוזיים

 מטה פולין 
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