מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
מה"ד המסעות לפולין

בה' בשבט תשפ"ב
27.1.2022
לכבוד:
מנהלי בתי הספר ומנהלי המשלחות היוצאים לפולין בפברואר-מאי 2022
שלום רב,

הנדון :ביטול המסעות בין התאריכים 21/2/22-9/3/22
ודחיית יום חידוש היתר ("ריענון" ) ותדרוך טרום יציאה
למנהלי המשלחות היוצאות בפועל בחורף  2022תשפ"ב בלבד
בהמשך להחלטת שרת החינוך ומנכלית המשרד ולאור הפרסום בתקשורת על ביטול חלקי של המסעות לפולין,
בתאריך ה 1.3.2022 -יקיים המשרד הערכת מצב מחודשת בנוגע לקיום המסעות שיחלו בתאריך ה14.3.2022 -
ויסתיימו בתאריך ה30.4.202 -
אי לכך יום התדרוך בעבור מנהלי במשלחות שתוכנן ליום  8.2.22יום ג' ,נדחה לתאריך  7/3/22יום ב' בשעות
09:00-16:15
המקום :בסמינר שיין ,רחוב קפלן  42פ"ת .
במקום תהיה עמדת קפה בלבד ,יש להתארגן מראש עם כלכלה מהבית.
מחויבים ורשאים להשתתף בתדרוך :רק מנהלי משלחות היוצאים בסבב החורף הקרוב (מרץ-מאי !)2022
תוכנית מלאה -מיועדת לכל מי שזקוק לחידוש היתר לניהול משלחת ויצא בחורף  2022בלבד
חלק ב – מיועד לכל מי שינהל משלחת בחורף ( 2022גם בעלי היתר תקף )
תוכנית היום:
חלק א:
 - 09:00-09:15התכנסות ורישום.
 – 09:15-09:45התפיסה החינוכית ,ליאת סלומון.
 – 09:45-11:15עבודה מול מחלקת תוכניות ,אילנה דניאל
 - 11:15-11:45עבודה במערכת ניהול המשלחות ,אורלי רוזנברג.
 – 11:45-12:00הפסקה לנוכחים מחלק א ,ורישום למצטרפים לחלק ב'
חלק ב :
 -12:00-13:15ההתנהלות בפולין -מנתב"ג לנתב"ג ,דודי שוקף
 – 13:15-14:15היבטי ביטחון במסע ,ליאור טוביה .
- 14:15-14:30הפסקה.
 -14:30-15:30סדנת תדרוך ושת"פ עם מאבטח פולני – מטה פולין
 15:30-15:40הפסקה
 - 15:40-16:15סיכום/שאלות -שיח פתוח .
אי הגעה לתדרוך ,או נוכחות חלקית שלא על פי ההנחיות לא תאפשר השתתפות במסע כמנהל משלחת ולא
תאפשר חידוש ההיתר.

יש להירשם בקישור המצורף  -קישור לרישום 7.3.2022
אנו ממשיכים להמליץ למנהלי בתי הספר והמשלחות לעיין במסמכי המכרז ובמסמכי הקול קורא ,שפורסמו
לספקים למתן שירותי הטסה ושירותי קרקע למשלחות בני נוער לפולין.
את המסמכים ניתן למצוא באתר מנהל הרכש הממשלתי או בלוח המודעות של מערכת ניהול המשלחות.
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להערכתנו ,הצפי לפרסום ה"קול קורא" ורשימת הספקים המורשים ,תהיה בתחילת חודש פברואר .
עד אז ,רצוי להכיר את הנושא ולהיערך בטרם ההתקשרות העתידית.
אני מדגיש כי אין להתקשר עם ספק טרם פרסום תוצאות המכרז ופרסום מאגר הספקים הרשמי והמאושר!

הבהרה בנוגע למחיר מכסימום במכרז משרדי  ,:המחיר המכסימלי שרשאי זכיין המתמודד במכרז המשרדי
להגיש בעבור משלחות משרדיות הינו (.₪ 4610לא כולל הסעות לשדה  ,תהליך ההכנה בדיקות קורונה כפי
שידרש בעת היציאה והרחבות שונות בביטוח )
המחיר הנ"ל הינו המחיר המכסימלי הכולל בתוכו את עלות הצוות המלווה בכל אוטובוס  1 :מאבטח פולני1 ,
מדריך ישראלי ו 2-מחנכים מלווים !
הערה  : 1לאחר בחירת התלמידים ללא תלות במכרז ,יש להתחיל את תוכנית ההכנה הנדרשת בעבור היוצאים
לפולין ,במקביל לטפל הבקשות למלגות אישיות של תלמידכם בכפוף לחוזר המלגות ולעשות שימוש בטופס
המעודכן.
הערה . :2
אנו ממליצים אחת לשבוע לעקוב אחר העדכונים ,המתפרסמים בלוח המודעות ,של מערכת ניהול המשלחות,
בעמוד הבית (אין צורך בסיסמה) .בנוסף תוכלו למצוא חומרים רבים ,חוזרים ,טפסי תפעול והנחיות באתר
מינהל חברה ונוער – מסעות לפולין.

בברכה
דודי שוקף
מנהל מטה מה"ד המסעות

העתק :
חגי גרוס -מנהל מנהל חברה ונוער
מנהלי מנהל במחוזות
ליאור טוביה  -קב"ט משה"ח.
ליאת סולומון -מנהלת מה"ד זיכרון השואה .
רפרנטים פולין במחוזות
מטה פולין
.
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