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 "א טבת תשע"זי
 2017ינואר  09
 2042ספרנו:מ

 לכבוד

  מנהל/ת בית הספר התיכוניים 

  מחנכים מלווים משלחות לפולין 

 

 שלום רב,

 

 

 משלחות משרדיות של בני נוער לפוליןרישום ל נוהל הנדון:

 

 מסע של בני נוער לפולין יכול להתבצע בשני ערוצים: 

להלן "משלחת ממלכתית  – עצמאי-ספרי/מוסדי-בערוץ הממלכתי בית .א

 .כל הארגון והביצוע של המסע הוא באחריות מנהל/ת בית הספר ,"יתמוסד

 להלן "משלחת ממלכתית משרדית"   -ב. בערוץ הממלכתי משרדי 

אישור תכנית המסע, ליווי מטה פולין הוא הגוף האחראי על התהליך כולו,  בערוץ זה ,

 וי בעלי תפקידים של המשלחת.בכלל זה מינו ופיקוח על ביצוע המסע בפועל.

 :ממלכתיות משרדיותמשלחות  .1

זוכה לתמיכה " ממלכתיות משרדיותמשלחות " הבוחר להצטרף למסלולבית ספר 

 הכולל: וליווי לאורך כל התהליך

יכול להיות בית ספר בודד גדול או צירוף של כמה בתי ספר   -גיבוש משלחת  .א

 קטנים.

 משתתפים. 36אשר בכל אוטובוס לפחות אוטובוסים כ 2-4בין  –גודל המשלחת  .ב

מחנכים מלווים, מנהל משלחת, מדריך לכל  2לכל אוטובוס   -צוות המשלחת  .ג

 , איש עדות.איש צוות רפואי, אוטובוס

 .כפוף לתנאי המכרז - המסעעלות  .ד

במהלך המסע לכל משלחת מאורגנים ע"י מטה פולין מספר   -אירועים מיוחדים  .ה

 -ליל שבת רב תידי אומות עולם+ ערב זמר, תפילאירועים מרכזיים: ערב חס

 משותפת, טקס זיכרון מרכזי. משלחתית

התמיכה והליווי הארגוני מאפשרים לבית הספר להתמקד בהכנה החינוכית  .ו

 ערכית של התלמידים והכשרתם לקראת היציאה למסע.
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 :עקרונות מנחים להצטרפות למסלול משלחות הממלכתיות משרדיות .2

כדי לאפשר לקיים תהליך  תלמידים, 21לפחות ית ספרית תמנה הקבוצה הב .א

 הכנה ראוי.

 תלמידי יא' רק מחודש מרץ ואיילך !גיל המשתתפים תלמידי יב' ,  .ב

 להשתבץ בתאריכים שיוצעו לו מתוך הסבבים המתוכננים בלבד. מתחייבביה"ס  .ג

יך צוות הניהול וההדרכה יקבע ע"י המטה. במקרה בו בית ספר מבקש לשבץ מדר .ד

הנמנה עם הצוות החינוכי של ביה"ס, יש לציין זאת בטופס הבקשה להצטרפות 

אם מדובר במדריך פעיל ונושא היתר הדרכה, , הממלכתית משרדיתלמשלחות 

 הבקשה תישקל בחיוב.

ובנוסף להתחייב במחוז,  על המחנכים המלווים להשתתף בקורס הכשרה .ה

  .המסעעו לקראת להשתתף בכל ימי העיון והישיבות שיקב

 ימים 7לילות  6בין משך המסע יהיה  .ו

( והחזרה בשעות הערב 6:00-7:00שעה ההמראה מהארץ תהיה בשעות הבוקר )  .ז

 שעון פולין. 21:00-24:00בין 

זמן מקומי )לפנות בוקר יום למחרת  21:00שעת חזרה מפולין תהיה לא לפני  .ח

 בישראל(

 :הנחיות ארגוניות .3
 

: על כל ביה"ס תית משרדיתהעברת בקשת הצטרפות למשלחת ממלכ .א
שהחליט  לצאת במשלחת ממלכתית משרדית להעביר בקשתו באמצעות הקישור 

 http://bit.ly/2n4DKJ7        המקוון הבא:

 

 

 

 

באמצעות הקישור  יש לעשות  זאת באמצעות הפקס,  לא יתקבלו בקשות  .ב

 א תטופל.ם לכהנ"ל בלבד, אחרת בקשת

יש לבחור באפשרות ראשונה את בטופס המקוון  מסע:הקביעת תאריך  .ג

יה תאריך נוסף. אין אנו מתחייבים לאשר את יהתאריך המועדף ובאפשרות שנ

התאריכים המבוקשים, ואף קיימת אפשרות שיאושר תאריך אחר ממה שהתבקש, 

  הכל תלוי בזמינות טיסות ושירותי הקרקע בסבב.

על תאריך יציאת ממנהלת פולין מרגע קבלת האישור   - התחייבות ביה"ס .ד

דמי דאוג להעביר למשרד הנסיעות את המשלחת, על מנהל בית הספר ל

זאת תוך , ללא קשר למספר היוצאים כדמי רצינות ₪ 2000בגובה ההרשמה 

קבלת ההודעה, בית ספר שלא יעמוד בלו"ז שנקבע יבוטל  מועדמימים  15

 שיבוצו.

 

מערכת ההרשמה פתוחה לרישום החל מתאריך ראשון במרץ ועד 

 לשנה העוקבת. סלראשון בספטמבר באותה שנה, וזאת בהתייח

 1.3.2017-1.9.2017תהיה פתוחה  2018מערכת הרישום לשנת 
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יום לפני היציאה, יעביר את  70בית הספר יתחייב על מספר היוצאים הסופי למסע  .ה

יתרת התשלום בהתאם ללוח הזמנים שקובע המכרז, וייקח בחשבון את נושא 

הקנסות למקרה של ביטול יציאה בטווח שנקבע לכך במכרז )למעט בעיית 

 בריאות הכוללת הצגת אישור רפואי !(.

יום מתאריך היציאה תחויב במלוא דמי  60-פחות מביטול השתתפות בטווח של  .ו

 ההרשמה. 

תלמידים  36באוטובוס המונה לפחות  בהתאם לכללי המכרז, – מחנכים מלווים .ז

מטה   יש למלא את פרטי המחנכים המלווים בטופס המקוון.מחנכים.  2ישובצו 

 פולין יאשר מחנכים נוספים בהתאם לנדרש ולתוכניות העבודה.

תתפרסם בנפרד, יש  שנתית לאחראי משלחת ומחנכים מלוויםתכנית מפגשים  .ח

משלחות הנוער וכן בעמוד הפייסבוק "לעקוב באמצעות אתר המסעות לפולין 

 ".לפולין

 אשור הבקשה לרישום למשלחת משרדית מותנה בחתימה על הצהרת מנהל המצ"ב.  

 

ערכי  תאפשר לכם להתמקד בתהליך החינוכי תמשרדי ההצטרפות למשלחת ממלכתית

שיעברו התלמידים כחלק מההכנה המתחייבת לקראת היציאה למסע, כשכל התהליך 

 הארגוני יתבצע כאמור ע"י מטה משלחות הנוער לפולין.

 
 זכרו, הכנה נכונה היא ערובה למסע מוצלח, משמעותי ומלמד.

 
 

 

 בברכה,                                                           
 

     דודי שוקף                                                             
 

 מנהל מה"ד

 פוליןבני הנוער ל מסעות 

 
 תקים:הע

 דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער
 מנהלי מחוזות

 מנהלי חברה ונוער במחוזות
 שמעון שמעון, מפקח ממונה מטה פולין

 וער לפולין כפיר רוטשילד, ס. מנהל מטה ממסעות בני הנ
 פוליןטה בממשרדיות משלחות אחראית  פאני פרויד 

 רפרנטים מחוזיים למשלחות נוער לפולין
 סוכני הנסיעות

 מטה פולין
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