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 לכבוד
 מנהלי בתי הספר העל  יסודיים 

 
 

 שלום רב,
 
 ולהאמין בעתיד""עלינו לזכור את העבר, לחיות את ההווה  
 

 2022תשפ"ב מאי קורס הכשרת מחנכים מלווים במסע לפולין הנדון: 

 

מסעות בני הנוער לפולין מחדדים את הצורך בקיומה של מדינה יהודית דמוקרטית והחובה להגיד לא להיאבק בכל 

של המראות ישנו תפקיד מכריע בהטמעת הערכים, עיבוד החוויות ותיווך מחנך המלווה צורה של גזענות. ל

 סע משמעותי ומוצלח מצריך היערכות נכונה והכנה מעמיקה על כל אחד משלביו.והתובנות לבני הנוער. מ

 במחוז דרום.בימים אלו אנו נערכים לקראת פתיחת קורס מחנכים מלווים לפולין המתקיים כמידי שנה 

 יחות חינוכית זו באופן מיטבי.תוך שימת דגש על תכנים, מתודות וכלים, על מנת להגשים שליתקיים הקורס 

 

 דגשים בתכני ההכשרה:

 הגדרת תפקידי המחנך המלווה.-

 הקניית כלים ומיומנויות להתמודדות עם ההיבטים הערכיים, הארגוניים והרגשיים לאורך המסע.-

 הרחבת בסיס הידע של המחנכים תוך עיסוק בנושאים היסטוריים הנוגעים ליעדי המסע.-

 מכוני שואה.תכנים בשילוב עם -

 תדרוך בטחוני.-

 באר שבע. פסג"הנא להתעדכן באתר   *הקורס יתקיים בלמידה היברידית ובהתאם להנחיות משרד הבריאות

 .2012מורים שלא עברו הכשרה בעבר, וכן למורים שסיימו קורס הכשרה לפני שנת  קהל היעד :

 : מרכז הדרכה מינהל חברה ונוער באר שבע  מקום הקורס

  8.5.2022' אייר תשפ"ב, ז, ראשון יום : פגש פתיחהמ

  19:00 – 14:00 : שעות 

  *** להלן סילבוס הקורס 
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 :פרטי המפגשיםלהלן 

 
מספר 
 המפגש

 הערות מקום המפגש/סוג המפגש שעות תאריך המפגש

 8.5.2022יום א'  1
 ז' אייר תשפ"ב

 מרכז הדרכה באר שבע 19:00 – 14:00
 6רחוב פועה מנצ'ל 

 -מפגש פתיחה
 הגעה עצמית

 15.5.2022יום א'  2
 י"ד אייר תשפ"ב

15:00 – 18:30 
 

  סינכרוני

18:45 – 20:00 
 
 

מטלה אישית  סינכרוני -א 
 מקוונת

 24.5.2022יום ג'  3
 כ"ג אייר תשפ"ב

 מוזיאון יד מרדכי וביה"ס 19:00 – 14:00
 להוראת השואה

 הגעה עצמית

         31.5.2022יום ג'  4
 א' סיון תשפ"ב

מכון השואה בית העדות  19:00 – 14:00
 ניר גלים

 הגעה עצמית

 7.6.2022יום ג'  5
 ח' סיון תשפ"ב

 מרכז הדרכה באר שבע 19:00 – 14:00
 6רחוב פועה מנצ'ל 

 הגעה עצמית

 
 :נהלים

 

שעות צבירה   30וכן  לחמש שניםהקורס מקנה למשתלם תעודת מחנך מלווה משלחות נוער לפולין התקפה  .1

 בכל המפגשים.לגמול במסגרת עוז לתמורה ואופק חדש. קבלת התעודה מותנית בהשתתפות 

מספרי ונוער. נהל חברה ישבע, השתלמות בקטגורית מרכז הדרכה מחוזי מ-הרשמה באמצעות אתר פסג"ה בארה. 2         

)ייפתחו שתי קבוצות לרישום, שני הקורסים זהים ויתקיימו בו זמנית, יש להרשם לאחד מהם(  314 -ו 313: קורסה

  פסג"ה באר שבע אתר להרשמה:  .מיועד למורים המלמדים במחוז דרוםהקורס 

משתלמי הקורס יידרשו לעמוד בהצלחה במבחן העוסק בחוזר מנכ"ל ובהיבטים ביטחוניים של המסע, כחלק . 3               

 מתנאי קבלת תעודת מלווה משלחות בני נוער לפולין.

 polindarom@gmail.com  2553702-052לילך ספיר . רכזת ההשתלמות: -לפרטים נוספים   

 

  בברכה                                                                        

 
    איציק רוס                                                                                           מיכל דינור כחלון            

 מנהל חברה ונוער במחוז                                                                   מחוז דרום -מנהלת מרכז הדרכה 
 

 : יםהעתק
 מנהל המחוז  –מר רם זהבי 

  מנהל מה"ד ארצי מסע לפולין  –מר דודי שוקף 
 מנהלת מה"ד ארצי להנחלת זכרון השואה  -הגב'  ליאת  סולומון  

 ממונה חח"ק –גב' בת אל רויטל אליה 
 מפקחות מינהל חברה ונוער 

 רכזת קורס מחנכים מלווים לפולין -גב' לילך ספיר 
  רכזי חינוך חברתי  מחוז דרום 
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