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 תשפ"באדר א ב יב'  

13.2.2022 
 

 לכבוד:  
 בתי הספר  מנהלי 

 שלום רב,
 

 עצמאית  -משלחת מוסדיתל למסע בפולין תשפ"גתאריך יציאה   תנוהל הזמנ–הנדון 

, החלטנו לנצל את העיתוי  ולשדרג את 2022ולאחר הדרמה והקשיים של הרישום לחורף  2022לקראת קיץ  

 , באמצעות המחוז.  םר לפולין, באופן שיאפשר פיקוח וסיוע לבקשותיכתהליך הזמנת מסעות בני הנוע

, יום השיבוץ הארצי הממוחשבאי לכך, הוחלט לשנות  את התהליך המסורתי של שיבוץ המשלחות במערכת, )

שיתקבלו יטופלו ויבחנו  ולשדרגו באמצעות הגשת בקשות באמצעות שאלון ממוחשב . הבקשות ,במרץ( האחד

 .ורק אז יוכנסו למערכת  זבמסגרת המחו

 לצורך כך, מטה פולין פתח קישור ייעודי להגשת הבקשות, הבקשה תכלול מס קריטריונים מחייבים :

 סמל מוסד ושם המוסד החינוכי. .1

ימי יציאה שיקבעו  3העדפות לשיבוץ שבוע יציאה. יש להביא בחשבון, שבכל שבוע יש  –בקשות ובהן  3 .2

 כחלק מסדר ההגרלה.

 בוסים מבוקש.מס' אוטו .3

 מס' המשתתפים הכללי אותו אתם מבקשים )תלמידים וסגל מלווה(.   .4

 , , ויועברו למחוזות, לצורך עיבוד הבקשות ברמה המחוזיתפולין  הבקשות ייאספו ע"י מטה

 יקצה לכל מחוז ומחוז אוטובוסים, שיעמדו לרשותו, בפריסה שנתית ושבועית. פולין  יחד עם הבקשות, מטה

 . 12:00יום ב' עד  21/2/22 יש למלא את השאלון  ולהגישו עד לתאריך להגשת הבקשה לחץ כאן 

 

 ה פולין. בשיתוף נציגי המחוז ומט תבצעיהמחוזי,  תהליךשלמת ההוהשיבוץ הסופי, 

ישבץ המחוז, ביחד עם המטה, את בתי הספר, וימצה באופן מיטבי את ההקצאות במהלך השיבוץ המחוזי, 

 . המחוזיות העומדות לרשותו, לטובת בתי הספר שבאחריותו

ייעשה שימוש ב"הגרלה" לצורך קביעה ספורדית, של סדר הטיפול בנוסף התהליך יכלול שיח פתוח ושקוף, 

 מחוז. הריות ברמת בבקשות הבית ספ

  ובשבועות השונים. המטה יעשה מאמץ להתחשב בבקשות, תוך מיצוי ההקצאות ופיזור האוטובוסים, בסבבים

 הטמעה במערכת ניהול המשלחות הממוחשבת. ל, השיבוצים , יועברו המחוזי עם סיום התהליך 

 

 מי יכול לבקש מועד למסע באמצעות הקישור המצורף: 

 כמשלחת ולצאת  דים(.יתלמ 70אוטובוסים )מינימום  2משלחת של לפחות  גייסו לשביכולת ,ית  ספרב

 מוסדית/עצמאית הומוגנית

  אוטובוסים )מינימום(, יש  2משלחת של  גייסואין ביכולתו ל כמשלחת עצמאיתבית  ספר המעוניין לצאת

השותפים לקבוע מי בתי הספר  נדרשיםלשם כך  למשלחת הטרוגנית,  באפשרותו לחבור לבתי ספר נוספים

יירשם בקישור. במקרה כזה, יתאמו בתי  ונציגו בלבד )חובה טרם הרישום(, מהם הוא בית הספר המוביל

 המועדפים עליהם ליציאה המשותפת.  את השבועות  השותפים  הספר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchS8IB98XdVSa5DBfIfcGUOwqjQxgT1qrk0UhYu2mCsDyB_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchS8IB98XdVSa5DBfIfcGUOwqjQxgT1qrk0UhYu2mCsDyB_A/viewform
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 המוסדות   , את שמות מוסדות החינוך וסמלי המוסד שלברישום בשאלון  בית הספר המוביל יציין ברישום

 .יהיו בעבור כל המשתתפים  במשלחת מספר האוטובוסים ומספר הנוסעים ,שחברו אליו

 

 מטעמם שמספר המשתתפים, מכיוון משלחת מוסדית עצמאית , או להשתתף בשאין ביכולתם לארגן בתי ספר 

הגיש ל יכולים, אוטובוסים 2משלחת של לפחות עצמאית להרכיב  םין ביכולתתלמידים וא 69 -עומד על פחות מ 

 . במשלחות משרדיותהשתלב בקשה ל

 

תיפתח  ב"מערכת ניהול המשלחות",  של כל המחוזות, ע"י מטה פוליןההזמנות  לאחר השלמת שיבוץ  .1

 .לכולם   "מערכתה"

 .10/3/22בתאריך  "המערכת "תפורסם בלוח המודעות של  ,פתיחת "המערכת"הודעה על מועד  .2

 ניתן יהיה לראות את השיבוצים. " מערכת העם פתיחת " .3

היה כל מנהל בית ספר, בלי קשר לתהליך השיבוץ המחוזי שהתקיים,  יהיה  רשאי לאחר פתיחת המערכת  .4

תאריך  כזו לשינויש, בקשה לבצע הזמנה במערכתולאתר במערכת, על בסיס מקום פנוי מועד חלופי וירצה ,

 מיילל, לתאריך אחר, תלווה במקביל, בפנייה מסודרת לבית ספר שכבר שובץ

delegation.polin@gmail.com. ותיבדק במטה פולין ,  

)מכל סיבה שהיא( יוכל, עם פתיחת המערכת, לשבץ  םיהרישום המקד תהליך בית ספר שלא השתבץ כלל ב .5

 עצמו ישירות על בסיס המקומות הפנויים.

 שומר לעצמו את הזכות לשנות  את שיטת השיבוץ בשנת הלימודים תשפ"ד. מטה פולין .6

או בדוא"ל  370-0007333במטה פולין בטלפון  רבמידה ונתקלתם בקושי, ניתן להיעז        

delegation.polin@gmail.com         

 

לא יתקיים דרך הקישור הנוכחי או דרך "מערכת ניהול המשלחות",  השיבוץ למשלחת משרדית  שימו לב:

 . אלא ישירות, דרך מטה פוליןבשיבוץ הזמנות, 

: מייל ב לבירורים ניתן לפנות  קישורל בקשות לרישום ליציאה באמצעות משלחות משרדיות יש להפנות

l.commisradit.polin@gmai 

 
  .תהמסעוהצלחה בחידוש מאחל לכולנו 

    
 ברכהב                  
 

  
 דודי שוקף                  

 מה"ד המסעות מטה מנהל                     
 
 
 

 העתק : 
 .נהל  חברה ונוער ימנהל מ ,חגי גרוס

 .דסי בארי, מנהלת האגף העל יסודי
 .מנהלי מחוזות 

 . נהל במחוזותימנהלי מ
 .ט משה"ח"קב -ליאור טוביה 
 מנהלת מה"ד זיכרון השואה . -ליאת סולומון

  .פולין במחוזות ים רפרנט

http://p-homeland.org.il/Account/Login?ReturnUrl=%2f
file:///C:/Users/anu6546/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E89RVITT/delegation.polin@gmail.com
file:///C:/Users/anu6546/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E89RVITT/delegation.polin@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjGajD1GZvZX6-Ph4J02rK5QxkhfYmm0MDLzfwRl_q7aDpOQ/viewform
file:///C:/Users/anu6546/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E89RVITT/misradit.polin@gmail.com
file:///C:/Users/anu6546/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E89RVITT/misradit.polin@gmail.com
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 רכזת משלחות משרדיות . –מיכל רוטנברג 
 .מטה פולין 

 


