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 אל מנהלי בתי הספר

 נוער במסע לפולין מפגשי בשיבוץ  תאריכים לסיוע הנידון: 

 באמצעות המטה , 2020למסעות 

 

 ,במהלך המסע לפולין פולניים,-ישראליים מפגשי נועררבה בקיומם של אה חשיבות ומטה פולין ר

 ים את המפגשים במועד האופטימלי. קיל ,על מנת לסייע למשלחות ,ועושה ככל יכולתו

את כל  מימושהבטיח את אין אפשרות ל הטיסות, מגבלות האוטובוסים וכד',עקב אילוצי  ,לצערנו

 .במגבלות הקיימות הבקשות

)גם לאלו ללא מפגשי נוער המשלחות לכלל ,תאריכי היציאה לפוליןעקרון השוויון בחלוקת בנוסף, 

 ביעת תאריכי המפגשים. מחייב גמישות מצד כולם בק, ( 

, ולשלוח לביה"ס הפולני, עימו בהקדם ךעל בתי הספר להיערכדי לקדם את היתכנות המפגשים, 

 יום בודד.ולא להתחייב על  ,מפגשל תאריכים אפשרייםמס'  מעוניין לקיים קשר,

 

קוון באמצעות הטופס המ לפנות נדרשים , בעבורם שיבוץקדם את הלובתי הספר המעוניינים לנסות 

 .921/2/1ועד לתאריך  /91/11מתאריך החל בלבד 

 .מטה פולין לא יוכל לסייע ,לאחר התאריך הנ"ל

על  "לנד-"הוםב ואינה מחליפה את תהליך הרישום ראשוניהינה שלב )שלב א'(  הפניה למטה 

 . ידכם

 

 : 'שלב א

המערכת  שיתבצע על ידכם ביום פתיחת ,לקראת הרישום הממוחשב) את התהליך  פתוחליש 

 .21/2/19עד לתאריך  באמצעות המסמך המקוון בלבד למטה פולין(   1/3/19ב

יצלח הדבר בסופו של במידה ולא  פעילות אלטרנטיבית,תאריך או ולהכין  ךעל ביה"ס להיער

 יום.

 !בעת הרישום בפועל במחשב ימנע סיועבטופס המקוון,  פרטים חלקייםמילוי  •

 . בקדימות שלב ב' ב , לא תטופלשלב א' () טופס המקווןפניה שלא תופיע ב •

 באמצעות: טלפון/ מייל / פקס, לא תתקבלנה!( פניות )          

 http://xoxGo.com?tvpu כתובת ההרשמה:

 

 :  חובה 'שלב ב

 נה.ע הזמולבצ 12:00ועד  08:00למערכת בשעה ישירות כנס יס לה"על ביה 1/3/19בתאריך 

 ! "הום לנד"במערכת ס בלבד "ובאחריות ביהישירות  תתבצע זמנת תאריך מסע ה

כולל "–חובה לרשום בהערות אך , משלחתזהה לרישום רגיל של במערכת הרישום 

 "מפגש נוער
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בפועל )שלב  בקשות ובמקביל ל ,( 'בטרם פתיחת המערכת )שלב א  שיתקבל ,רישוםהעל בסיס 

הום "במערכת  1/3/19 ע"י בית הספר בשתבוצע  הזמנתכם,ת לעדיפו המערכתיתן , ת ב' ( 

 ."לנד

 

, ידחותהעלול ל ,שנים האחרונות 3ע"י ביה"ס בטווח  מועד שנעשה בו שימוש  שימו לב,

 במקרה שבית ספר אחר )שלא ניצל תאריך זה בעבר(, יבקש אותו. 

 בו שימוש !שטרם עשיתם  שבועהמלצתי להזמין מראש 

 

 : 'שלב ג

עליו  ,נדחתהוהזמנה  ,היה, "הום לנד"בהזמנתו שעות את אישור  24על בית הספר לבדוק לאחר 

 .לבקש מועד אחר

 

 : 'שלב ד

לצורך  ",מטה פולין"לעל המפגש עם הנוער הפולני, תתבקשו להעביר משוב  ,עם החזרה מהמסע

  .איסוף נתונים ועיבודם באופן מערכתי

 

 

 : הערה

 

 . למטה  והגשת משוב המפגשים קיוםעל בשלב א'(  פנו )לאלו ש היקיים בקר "מטה פולין"

ולא תקיים מפגש נוער, מערכת הרישום , שלב א'- "בנוהל המסייע" לא נאותשתעשה שימוש , מסגרת

 כלומר רק למחרת הפתיחה הרשמית.  , שעות 24באיחור של  ,2020בשנת , פתח בעבורהית

 

 

 דודי שוקף בברכה 

 ארציד "מנהל מה

  ע לפוליןהמס

 

 

 

 העתקים:

 , מנהל מינהל חברה ונוערחגי גרוס
 עון, מפקח ממונה מטה פוליןון שמשמע

 מנהלי מינהל חברה ונער במחוזות
 זיכרון השואה להנחלת ליאת סלומון מנהלת מה"ד 

  ארצי המסע לפוליןד ס' מנהל מה"ד ילכפיר רוטש

 כרון השואה .להנחלת זאיריס מיזליש ס מנהלת מה"ד 
 טים מחוזירפרנ
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