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 תש"פ ניסןה
 2020 מרץ 30

 מנהלי המשלחות ומנהלי בתי הספר אל: 
 

 שלום רב,

 
 

 . עקב משבר הקורונה  2020סבב קיץ משלחות לפולין   ביטולהנדון: 

 

על פי הנחיות שקיבל משרד החינוך ממשרד הבריאות  ובעקבות התפרצות נגיף הקורונה,  .א

 !  6/4/20ועד  23/2/20אריך תמ בסבב החורף משלחות בני הנוער לפולין  בוטלו 

יחד עם  םוהתיירותיי םהרפואיי  בהיבטיםהמשבר ואי הבהירות העולמית  לאור המשך .ב

הוחלט במשרד החינוך  ,האולימפידה והאוריווזיון-כגוןאחרים בינלאומיים  קיץ ביטול אירועי

וזאת על מנת להבטיח את  11/9/20ועד   1/7/20מתאריך  2020לבטל את סבב קיץ 

 ם התלמידים והמלווים ולמנוע נזקים כלכלים מכל המעורבים .שלו

יבחן בחודשים הבאים  ( 2020)סבב סתיו מסעות הנוער לפולין לאחר חגי תשפ"א  קיום .ג

 משך .והנחיות ימסרו בה

מערכת הרישום  ,את ההשלכות והטווחים של המשבר לעת עתה עקב אי היכולות להעריך  .ד

 עד הודעה חדשה ! 2021/ 2020ת תחסם לרישום נוסף לשנלנד" -"הום

ולא יוכלו לממש  ,שנערכו והתכוננו למסע ,שנגרמה לתלמידים ,האכזבהעל  ,אנו  מצרים .ה

 צאת למסע לפולין במסגרת לימודיהם. את רצונם ל

הכינו את התשתית לאותם שנערכו ו ,גורמים המקצועייםברצוננו להודות לכל ה ,במקביל

 בהתאם להתפתחויות העתידיות יתן לחידוש המסעות המסעות, אנו נפעל ונערך  ככל הנ

                                                              

 

 בריאות לכולם  ים מאחל   
 

                   
 חגי גרוס                       דודי שוקף     

 מנהל מנהל              מנהל מה"ד ארצי
 חברה ונוער                  המסע לפולין  

  

 העתקים : 

 הרב רפי פרץ, שר החינוך

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי

 מר אריה מור,  סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר ביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית

 מנהלי מחוזות מנה"ח 

 אברהם בן שושן, ס. מנהל מינהל ח"ן

 יובל בנימין, ס. מנהל מינהל ח"ן

 שמעון שמעון מפקח ממונה 

 ליאת סלומון מנהלת מה"ד זיכרון השואה 

 כפיר רוטשילד, סגן מנהל מה"ד ארצי, המסע לפולין
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