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 2019 נוב  24

 לכבוד
 התיכוניים הספר בתי מנהלי
 ,רב שלום

 
 2021 - ב"פתש  – "אפתש  לשנים לפולין מסעות אישור :הנדון

 " Homeland"  תוכנת באמצעות
 
 

 , "פתש  באדר ה .20201.3' אהמערכת תפתח לקליטת בקשות החל מיום 
 08:00משעה 

 
 .העבודה במערכת תלהתח נא לקרוא הוראות אילו טרם

 
  ןליצור שוויוושבועות )לערך (  35מסגרות ב 700שיבוץ נת להסדיר על מנבנתה המערכת 

עים  נוס 000,45ים על מנת לאפשר ללמעלה מאילוצים ארגונבהתאמה ל, בעבור כל המסגרות

 מסע . ללצאת 

ם אחרי המועד בו אושר  ימי  4ני ו ימים לפ  4המערכת חוסמת באופן אוטומטי טווח של כך  םלש

 (   2016-2020  ) 2021שקדמו למועד הרישום ב בשניםלסמל המוסד  המסע

או תדחה בשלב הרישום הראשוני ת אותו שבוע אבעבר ותבקש מסגרת שיצאה בשבוע מסוים 

שטרם  שבוע למלכתחילה  להירשם  ישגמת נפש על מנת למנוע עו, לתאריך אחרשובץ ת

 . משתם ימ

 

    המערכת צוברת את הנתונים קליטתם. ושעת מערכת בהתאם לתאריך בהבקשות יקלטו 

סים  במטוות מלמקסם מיצוי המקו היכולתבהתאם ל ומתחילה לשבץ שונות שעות הראב

 . רביםואילוצים  לול נתונים קשיתוך בתאריכים שהתבקשו כל זאת והאוטובוסים 

ק קריטריון מוביל ומשמש ראינו מהווה  בדקות במערכת  שום בריהקדים את מי שמי כי הנתון )

בין המסגרות המבקשות את אותו תאריך ן שכל יתר הנתונים ורך השקיפות וההוגנות בהינתלצ

  זהים (

 

 . 0020:בשעה  2.3.20יום שני מהמערכת תתחיל לתת תשובות החל 
 
שעות לאחר קליטת  24החל מ  בתוך המערכת תחת הלחצן "סטטוס"  ותשובות יינתנה

   ההזמנות.
 דוא"ל. ון אותשובה באמצעות טלפ רלא תימס

 
 .ת, יש לבצע הזמנה חדשה לתאריך אחרבמידה ונדחתה הבקשה מסיבה כזו או אחר
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הטיפול   את להמשיך הספר בית על ,המשלחת של היציאה תאריך שריון על אישור קבלת לאחר
 נית.בהתאם להנחיות בחוברת הארגו הרגיל בנוהל המשלחת ביציאת

יש להקפיד לעבוד רק עם הטפסים  , הם היציאשנה טר יצכחתתבצע  המשלחות פתיחת תיקי
 המעודכנים במערכת.

 
  "Homeland" תכנת באמצעות יתבצע לא משרדיות ממלכתיות משלחות שיבוץ

 http://katzr.net/b14ff2  בכתובת מקוון באופן אלא

 ,הטלפון או פקס באמצעות יתקבלו לא ותכתיממל שלחותמב שתבץלה בקשות ,לכך אי
 
 

 הינם תהליך ארגוני של המטה בלבד. ,הגשת הבקשה לתאריך יציאה וקבלת אישור כזה
 אין בקבלת אישור תאריך היציאה מתן אישור לחתימת חוזה עם סוכנות נסיעות.

ום מכרז  ר קיות בדב מפורש ותהנחיאין לחתום על התחייבות כספית מול זכיינים טרם פרסום 
 2021" לשנת הטסה ושירותי קרקע בפולין עבור משלחות תלמידים ובני נוער שירותיארגון " 
 
 
 
 
 

 :מסע תאריך ואישור התוכנה עם לעבודה הנחיות
 
 homeland.org.il/-http://p: הכתובת באמצעות למערכת הכניסה .א

 בהם התאריכים יופיעו ריך מסע" בוקשה לתא"הגשת ב לחלון יםמגיע ערכתמל ניסההכ עם .ב

 .  )מטוסים מאורגנים שעבורם קבועים  תאריכים( לפולין להוציא משלחת  ניתן

   . םמספר מסעות/יעדיבד"כ יש יש לבחור תאריך רצוי ליציאה לפולין. בכל תאריך  .ג

 ילת המסע.רצוי לתחד  יע, בתאריךיש לבחור    

 אליו תגישו בקשה ויאושר יהיה המסע אליו אתם  סע המ – לא ניתן לשנות את היעד בהמשך   

 יוצאים.     

שיעדם לובלין וקרקוב. מסעות אילו   םייחודייבמערכת מוזנים מסעות  –יש לשים לב  .ד

געה לפולין  ההב קודם. ל עריחב קואו בקר לילות. מסע שיעד נחיתתו בלובלין  7בני הינם 

בקרבת  פה למלוןרו משדה התעוהמשלחות יועבו ותמאוחרהבשעות הערב/לילה תהיה 

 . 9:00תהיה יום למחרת בשעה תחילת פעילות  השדה , 

      לתת לכם מענה  מעוניין ,  עבוד עמו שתהיו מעניינים לכי הזכיין שך בהמעליכם לודא           

 מסיבותיהם . זה תת שרולת מעונייניםהזכיינים העבר לא כל   ןמניסיולמסע כזה.           

           . 

 

 בימי  אוטובוסים מספר וכן בטיסה  מקומות זמינות לבדוק יש המשלחת הזנת תחילת ניפלה. 

 .מהמצאיהמערכת תדחה בקשות החורגות  .מסךעל ה מוצגים אילו נתונים .המסע    

 ,מחנכים ,תלמידים (  המשתתפים כל כולל במשלחת הנוסעים מספר את להכניס יש    

 '(. וכו צוות ,מדריכים    

 35 מ פחות עם אוטובוס יאושר לא ,לב לתשומת( ש מבוק טובוסיםאו פרמס להזין שי    

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://www.facebook.com/edu.noar
http://katzr.net/b14ff2
http://p-homeland.org.il/


3 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 03-9180849* פקס:  03-9180830פון: * טל 49210יקוד , פתח תקוה מ42רח' קפלן 

 r.education.gov.ilhttp://noa* אתר המינהל:  http://edu.gov.ilאתר המשרד:  
 om/edu.noarhttps://www.facebook.cדף המינהל:  * //:www.facebook.com/edu.gov.ilhttps דף המשרד:

 

 , מדריכים  כולל מורים  40מס מינימום משתתפים באוטובוס הינו  ,משולמים משתתפים    

 (. ומאבטחים     

 . כדי שנוכל ליצור קשר במידת הצורך המזמין פרטי אתבמדויק  להזין יש     

 לא  ועדיין במידה .לפולין לצאת חרב ס"ביה איתה הנסיעות סוכנות םש את לבחור יש    

 ."מחדל ברירת סוכנות" שנקראת סוכנות הרשימה ךמתו לבחור יש ותסוכנ נבחרה    

 ."הוסף" ללחוץ יש בסיום    

 
 

 המערכת נבנתה כדי לתת מענה מיטבי לכלל הפונים ולווסת את העומסים בין הסבבים השונים.
 

 ולהזיז בקשות כדי לענות על כל הצרכים. ר מנכ"ל רשאי מטה פולין לשנות בהתאם לחוז
 

 ן ונעשה ככל שניתן להצמד ולאשר את הבקשותהבנתכם בעניים למצפי אנו
 
 
 

. מסגרת הנרשמת לא ניתן לשנות את יעדי היציאה והחזרה מהרשום במערכת: לתשומת לב

 .ההמראה ויעד נחיתה יעד הל ם אתנוע בהתלמסע מסוים 

ד  יחידבר הה כזה או אחר בעניין שינוי יעדי הטיסה.  גורםונות של אין להסתמך על הבטחות ש

 מערכת הניהול והמסע אליו נרשמתם. המחייב הוא

  36מינימום בגזרת הנחיתה  לשהותתוכנית המשלחת תהיה בהתאם ליעד הנחיתה כאשר יש 

 (וורשהגזרת הינה לובלין . )שעות

 

 .  ותההזמנות והבקש על  הקיים בקרמ "מטה פולין"

בצע מנע ממסגרת אחרת לותשימוש,  יעשה בו בוס עודף שלאאוטו מסגרת שתזמין

כלומר רק , שעות 24באיחור של  , 2022בשנת , פתח בעבורהימערכת הרישום ת הזמנה, 

 למחרת הפתיחה הרשמית.

 

 אש.מערכת מראנו מציעים לבדוק כי הסיסמה שברשותכם תקפה ועובדת וכי אתם יכולים להכנס ל

 .ולציין סמל מוסד "ל לכפירלשלוח דואברשותכם סיסמה ניתן ה ואין במיד

Kfro@actcom.net.il 

 

 
 ,בברכה                                                 

                   
 מה"ד  מנהל                                               
 ן חות הנוער לפולימשל                                                

 :העתקים
 ונוער חברה הלמינ מנהל ,חגי גרוס

 מחוזות מנהלי
 במחוזות ונוער חברה מנהלי

 שמעון שמעון, מפקח ממונה מינהלת פולין
 יר רוטשילד, ס. מנהל מה"ד משלחות הנוער לפוליןכפ

 ת מה"ד זכרון השואה .ון , מנהלליאת סלומ
 נסיעות סוכני

 מחוזיים רפרנטים
 מטה פולין
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