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 )בקשה להיתר לניהול משלחת( קורס מנהלי משלחות נוער לפולין : הנדון

 ואילך 2020לשנת 

 

 שלום רב,

משלחת מטעמו בהתאם באחריות מנהל בית ספר המוציא משלחת מוסדית לפולין למנות מנהל 

: לתפקיד מנהל ההוראהעיקרי  .9201ביוני  04א' בסיון תשע"ט, חוזר מנכ"ל  להוראות

מהמחנכים המלווים חברי המשלחת, או לחלופין בעל תפקיד נוסף, לפי המשלחת ימונה אחד 

 שיקולי הגוף המשגר.

מנהל המשלחת יהיה איש חינוך בעל ניסיון ויכולת ארגונית וניהולית שיש לו אישור מטעם מנהל 

 חברה ונוער במשרד החינוך.

אחד מהתנאים על המורה לעמוד ב ,פולין מטה -על מנת לקבל את אישור מנהל חברה ונוער 

 הבאים :

החל מדצמבר  .שעות 30המועמד השתתף וסיים בהצלחה קורס מנהלי משלחות בהיקף  .1

חידוש  ביוםיש צורך  מכןקורס זה תקף לחמש שנים ממועד ההכשרה ולאחר  ,2012

  .)המסלול החד יומי( וליןבמנהלת פ (רענון) היתר

 . בלבד לעומדים בתנאי הסףהמיועד , גמולחד יומי, ללא ההמועמד השתתף במסלול  .2

 

 : ניהול משלחת במסלול החד יומייום השתלמות ל רשאים להרשם

 מהתנאים הבאים: בכל אחדעובדי הוראה העומדים 

 בוגר קורס מחנכים מלווים. .1

שימש בפולין בתפקיד מחנך מלווה ו/או מנהל משלחת לפחות פעם אחת בחמש השנים  .2

 האחרונות.

 של בית הספר.בעל תפקיד בהנהלה המורחבת  .3

 כתב מינוי ממנהל בית הספר להשתלמות המקוצרת . .4

 להשתתף בהשתלמות המקוצרת. אישור הרפרנט המחוזי .5
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 :ימים 4בן  רשאים להרשם לקורס מנהלי משלחות

 מורה שהיה בפולין לפחות פעם אחת במסגרת משלחת. .1

משלחת בעל כתב מינוי ממנהל בית הספר שאכן המורה עומד לשמש בתפקיד מנהל  .2

בית ספרית. ) למען הסר ספק מספר המקומות בקורס זה מוגבל והוא אינו מיועד 

 למחנכים מלווים או למורים הרוצים גמול השתלמות(.

 

 (:מומלץ להשתלם כשנה לפני מועד היציאה) ההכשרה מועדי

 )כולל ריענון( 9.6.2020או  11.12.2019 - מסלול חד יומי .1

פתח  42בסמינר שיין, קפלן  ולניהול משלחת יתקיימהימים המרוכזים לקבלת היתר  .2

 בערב. ללא עלות וללא גמול. 19:00בבוקר ועד ל  09:00תקווה משעה 

 

 5.7.2020 – 8.7.2020 –מוכר לגמול השתלמות ש"ש  30קורס בהיקף  .1

 .הקורס המלא יתקיים פעם בשנה בלבד בתחילת החופש הגדול .2

 הארץ והשני במרכז הארץ.הקורס יתקיים בשני מוקדים אחד בצפון  .3

 עלות הקורס המלא ולו"ז מפורט ישלחו בסמוך למועד ההשתלמות.מיקום,  .4

 

 :רישום להשתלמות

 אין אפשרות לרישום ידני/ טלפוני וכיוצ"ב  –בלבד  טופס הרישוםבניתן להירשם 

  :וריענון קורס מנהלי משלחות, בטופסלרישום 

 טופס רישום

 להגיע להשתלמות עם הנספח, הרצ"ב. יש

 

 :שאלות נוספות

 liatsa@education.gov.il –ניתן לפנות במייל לליאת סלומון 

 

 

 בברכה

 

 ליאת סלומון

 מנהלת מה"ד הנחלת זכרון השואה

 דודי שוקף

 מנהל מה"ד המסעות לפולין

 

                       *הפנייה במסמך זה הינה בלשון זכר אך פונה לכל המגזרים
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 להשתתפות בקורס /ת בית הספרהצהרת מועמד ואישור מנהל

 

 ________: ________________ טל': _____מספר זהות  ____שם המורה :__________

 

 מחוז: _________ ם בית הספר: _____________________   סמל מוסד: __________ש

 

 בחר את האופציה הרצוייה:

 שעות  30בקשת השתתפות בקורס מנהלי משלחות לפולין בהיקף של  .1

 ______במחוז: _____  המורה השתתף בקורס מחנכים מלווים לפולין בשנת: ___________

 המורה השתתף במסע לפולין כמחנך מלווה בשנת: ____________

 

 בקשה לחידוש היתר לניהול משלחת חד יומי. .2

 מנהלי משלחות בשנת_______________________ המורה השתתף בקןרס

 

 חד יומי -בקשת השתתפות בקורס מנהלי משלחות לפולין  .3

 בתאריך:___________ כמחנך מלווההמורה השתתף במשלחת לפולין 

      ____________:____________ במחוז :רה השתתף בקורס מחנכים מלווים לפולין בשנתוהמ

 ____________*רכז שכבה /רכז מקצוע/ : בתפקידהמורה חבר בהנהלה המורחבת של ביה"ס 

 ____________ :במסלול החד יומי המקוצר באחריות המנהל לקבל את אישור הרפרנט המחוזי

 . *.        ניתן אישור /לא ניתן אישור*עודכן / לא עודכןהרפרנט: 

 

 אשור המורה למסלול החד יומי:

אני  ._________________   מבקש להצטרף לקורס מנהלי משלחות לפולין במסלול החד יומיאני 

 עומד בתנאי הסף וידוע לי כי הקורס אינו מזכה בגמול השתלמות.

 

 

 :/בהכשרה החד יומיתאישור מנהל בית הספר להצהרת המועמד והסכמתו להשתתפותו בקורס

 

     ______________________________      ____________________ 

 חתימה וחותמת המוסד                    תאריך שם מנהל ביה"ס                   

 

                                                        _____________          ________________ 

 חתימה                           תאריך                                                                    

 

 

  ום ההשתלמותבמסמך זה יש להביא חתום על ידי מנהל בית הספר 
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