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 ד' בניסן תשפ"ב
 2022באפריל  05

 2000-2007-2022-0006340סימוכין: 
 

 לכבוד: 
 מנהלי בתי ספר העל יסודיים

 

 שלום רב,

 יוני  תשפ"ב -מאי סיון,  -אייר  -השתלמות מחנכים מלווים משלחות לפולין הנדון:

 

מנכ"ל  "מסעות לחוזר בהתאם  ,אנו נערכים לקיום השתלמות למחנכים מלווי משלחות נוער לפולין

כל מחנך היוצא ללוות משלחת נוער לפולין, נדרש במסגרת תפקידו  4.3.2סעיף  נוער לפולין"
 המשמעותי לעבור השתלמות לקראת היציאה למסע.

 
ללוות את : לצייד את המחנכים המלווים בארגז כלים על מנת שיוכלו  מטרת ההשתלמות 

 . מסע לפוליןתהליך הכולל של הב בית הספר תלמידי

 מחנכים מלווים לפולין לקראת יציאה למשלחת .  קהל היעד:

 

 שעות 30יקבלו תעודה וגמול של  בסיומה שעות 30 -בת בהשתלמותהמחנכים המלווים ישתתפו 

 .)במידה ותוגש עבודה(

יוני , בימי ראשון ורביעי בין  -השתלמות תהליכית הכוללת  מפגשים במהלך חודשים  מאי

 . )לו"ז ישלח למשתלמים שנרשמו (15:00-19:15השעות 

 -, ט' בסיון29.5 -, כ"ח באייר22.5 -, כ"א באייר15.5 -: י"ד באיירתאריכי ההשתלמות

 .19.6 -, כ' בסיון12.6 -י"ג בסיוון, 8.6

 ן.לפולימשלחת  המלווכלצאת  יקבל אישורלא מחנך אשר לא עבר הכשרה, *

 נוכחות מלאה נדרשת לכל אורך ההשתלמות, במידה ונבצר להגיע יש לידע מראש, 

 29.5המיועדת גם לחידוש היתר וב  12.6אין אפשרות להיעדר מפעילויות החובה ב

 סדנאות.

 תנאים לקבלת האישור על ההשתלמות:  

  .השתתפות פעילה בכל הסדנאות וההרצאות שיתקיימו במהלך ימי ההשתלמות 

 .הצלחה במבחן בקיאות בחוזר מנכ"ל 
 

 .חתימה על דף הנוכחות פעמיים: בתחילת המפגש ובסופו 
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 שימו לב:

  (.בחידוש היתרשנים יש צורך  5שנים )לאחר  5תוקף היתר ליווי משלחות תלמידים לפולין 

   לחידוש הינו מפגש חובה, מוזמנים אליו גם כל מי שזקוק   12.6המפגש אשר יתקיים בתאריך
 היתר .

  בתום ההשתלמות עליכם להצטייד באישור חתום על ידינו, לשמור אותו אצלכם, )כדאי לצלם
 אותו ולשמור במחשב(.

  .את האישור תדרשו לצרף לטופסי הבקשה שמגישים מנהלי המשלחות עמם אתם יוצאים למסע 

   מנהלת מרכז ההדרכה, בטי דנון  -מובילת ההשתלמותbettyda@education.gov.il 

 0525382882 -פלא

  :0733938584לשאלות יש לפנות למרכז ההדרכה בטלפון 

 למות תישלח לאחר הרישום לדוא"ל.תכנית ההשת 

, ז' באייר  8.5.2022 מועד סיום ההרשמה   הירשם כאן.  יש למלא את הפרטים כנדרש :הרשמה
 התשפ"ב.

 
 שעות וגם לחידוש היתר.  30מיועד גם להשתלמות  הרישום בקישור

 
  קישור מקוון לחוזר מנכ"ל ומבחן בית מקוון ישלחו לכל הנרשמים )לרבות הנרשמים               

 ליום ההשלמה בלבד( יחד עם תוכנית ההשתלמות.

 

 בברכה,

 

 עינב יניב שוורץ
 מנהלת חברה ונוער

 מחוז חיפה
 

 העתקים: 
 מחוז ה, מנהל ד"ר סער הראל

 , מנהל מינהל חברה ונוערחגי גרוסמר 
 שוקף,  מטה משלחות הנוער פוליןמר דודי 
 , רפרנטית פולין , מנהלת מרכז ההדרכהבטי דנון

 גב' איריס מייזלס, ס. מנהלת מה"ד הנחלת זכרון  השואה  
 מפקחי מינהל חברה ונוער.

 מפקחים כוללים, מחוז חיפה
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