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 י'/אייר/תשפ"ב

 2022מאי  11
 

                לכבוד
        מנהל/ת ביה"ס העל יסודיים

 ומחוז העיר ירושלים–מחוז ירושלים 
 
 

 בהכשרת מורים כמחנכים מלווים לקראת המסע לפולין תשפ" הנדון:
 

 שלום רב,

ההכשרה  ם למסע לפולין.כמדי שנה, גם השנה יקיים מינהל חברה ונוער במחוז ירושלים הכשרת למחנכים מלווי

ההכשרה הינה חלק מחובות  תפעל במתכונת מותאמת להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות, כנדרש בעת הזו.

 המחנך המלווה לקראת יציאתו למסע.

 מטרת ההכשרה:

הכנת המורים לתפקידם כמחנכים מלווים באמצעות סדנאות ומפגש עם ידע היסטורי כרקע להכנת המשלחת, 

 בפולין וליווי הפעילות לאחר החזרה מפולין. השהייה

ה להם היתר ללוות תלמידים לפולין, בכפוף להנחיות משרד עם סיום ההכשרה, יקבלו המורים תעודה, אשר תקנ

 הבריאות ומשרד החינוך.

 

 )יום רענון יתפרסם בנפרד( תוקף ההיתר חמש שנים בלבד ממועד סיום ההשתלמות.

 בבחינה על חוזר מנכ"ל מסעות לפולין,  80וה מותנית בציון קבלת ההיתר מחנך מלו בנוסף,

  הבחינה תתקיים במהלך הקורס.

 בנוכחות סדירה ובמבחן מקוון . ש"ש + ציון.  מותנה 30ההשתלמות מוכרת לגמול 

 פתיחת ההשתלמות תלויה במספר הנרשמים. 

 כאמור, ללא ההכשרה לא יוכל מורה לצאת כמחנך מלווה תלמידים לפולין. 

 נייח.מחשב  במפגשי הזוםתנאי לקבלת האישור: נוכחות מלאה בהשתלמות, מצלמה פתוחה 
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 פרטי ההכשרה:

 .ביד ושם, במידה והמצב הבריאותי לא יאפשר זאת נשנה את הפורמטהכשרה תתקיים פנים אל פנים ה

 סה"כ שעות יום בשבוע תאריך

 8 08:30-16:00 ה' 23.6.22

 7 08:30-15:00 א' 26.6.22

 8 09:00-16:00 ב' 27.6.22

 7 09:00-15:15 ג' 29.6.22

 תכנית מפורטת תפורסם בהמשך!

           .  8.6.22עד ליום רביעי , ט' בסיון תשפ"ב,  בתיק תק במרכז פסגה ירושליםהנכם מתבקשים להירשם 

 . 478מספר ההשתלמות 

 צריך להירשם בכל אחד מהסעיפים הבאים: שימו לב

  478קורס מס'   - מנח"י -במרכז פסגהרישום  .1

 לחצו כאן -הרשמה עבור מערכת ההמולנד .2

 ש"ח לטובת יד ושם     140ההשתתפות בהשתלמות כרוכה בתשלום של  .3

  לתשלום לחצו כאן –הסדרת התשלום ליד ושם      

 

 בברכה,             
 

   ריקי מנדל             
 משלחות לפוליןרפרנטית מחוזית                     

 מפקחת רשותית                
 
 
 

 העתקים:
 מנח"י–מחוז ירושלים -מנהלת חברה ונוער – דרורה הרמן
 מנהלת מרכז ההדרכה -מיכל יצחקי

 מנהלת פולין
 מחוז ב םומדריכי םמפקחי
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