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 2021לשנת הנדון : רישום למשלחת משרדית  

 

 א.ג.נ 

 

"מנהלת פולין" אינה זכיין או חברת טיולים, שמניחים לפתחה הזמנת מסע כזה או אחר,  אלא  •

 45,000רגולטור של משרד החינוך, שתפקידו לקיים את הפרויקט ולאפשר את יציאתם למסע של 

 המתבקשת.רכבות ומה על כלנוסעים 

במסגרת אחת המשימות, מסייעת "מנהלת פולין" לבתי ספר קטנים, להתאגד תחת חסותה  למשלחות,  •

 .עקב הקושי הנובע מגודלם ובכך לאפשר יציאת תלמידיהם לפולין

העומדות בתבחינים  מסגרותבתכנון המסע "המאורגן", שנבנה ומתואם באמצעות המטה, עבור אותם  •

להצטרף מסיבותיהן, יש אילוצים ומגבלות  שונות ורבות,אך כולן מוכרות מבקשות ו של חוזר מנכ"ל

 .וידועות מראש

תלמידים באוטובוס משמעות הדבר שהמסגרות יחלוקו ויופצלו בין  35קבוצת הדרכה כ גודל   •

  .האוטובוסים בהתאם לאילוצים ארגוניים 

)ראה מסמך או אמונתכם  פיסתכם ת היה והתבנית של משלחת משרדית  אינה עולה בקנה אחד עם •

שתבחרו לצאת ביחד עם מסגרת שתבחנו שוב את העניין או  אזי ראוי מפורט בחוברת הארגונית (

אחרת, באמצעות משלחת עצמאית /מוסדית, כך שכל  המרכיבים הארגוניים /האתרים והפעילויות 

שר על רך להתפללא צו ם,יעמדו בקנה אחד עם כל מטרותיכם החינוכיות והצרכים הייחודיים לכ

 . התנאים והמגבלות של מסעות מנהלת פולין

 הגדרת משלחת משרדית :

 

משלחת בני נוער מבית ספר או מוסד חינוכי אחד או יותר,  –משלחת ממלכתית משרדית  (א)

המאורגנת ע"י מטה משלחות הנוער לפולין שאחראי על תכנון  וביצוע המסע על כל 

 מרכיביו.

שאינן עומדות ברף משרדיות נועדו עבור מסגרות  משלחות רדיות :משהצטרפות למשלחות   (ב)

 ולכן אינן יכולות להוציא משלחת מטעמן. תלמידים 70המינימלי של 

משלחות משרדיות יתנו מענה היה ויתבקשו עבור מסגרות ייחודיות ומורכבות כגון קידום  (ג)

 נוער, חינוך מיוחד וכו 

מקבוצות/מסגרות קטנות  מורכבתולין הפל רשתות חינוך המעוניינות להוציא משלחת (ד)

 רבות, מחויבות לאגדן תחת מרכז ומנהל  משלחת מטעמם.

מטה משלחות הנוער לפולין רשאי לדחות בקשות להוצאת מסגרות במשלחת מסוג זה עקב  (ה)

 .אילוצים ארגוניים ושיקולים פדגוגיים
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 רישום למשלחת משרדית : 

 

 . 1/6/20עד   1/3/20יפתח  מ  2021מועד הרישום לשנת  (א)

  הרישום מתבצע באופן מקוון באמצעות דף  אינטרנט יעודי , שכתובתו:
http://katzr.net/b14ff2 

על המנהל  שבית ספרו מעוניין לצאת עם המשלחות המשרדיות, להבטיח את יציאת בית הספר 

  .יין כאןהמצובטופס המקוון למסע באמצעות רישום 

 משלחות משרדיות אינן נרשמות באתר הומלנד

 תלמידים תדחה על הסף ולא תטופל !  69בקשה של מסגרת בודדת מעל  (ב)

 .2021הרישום המקוון יסתיים ולא ניתן יהיה להרשם יותר לשנת  1/6/20ב   (ג)

צאת במסגרת המשלחות לאחר קליטת הבקשות מבתי הספר השונים המעוניינים ל (ד)

 לין את הבקשות וישיב לבתי הספר אם בקשתם אושרה אם לאו. מטה פו יעבדהמשרדיות, 

  בית ספר שבקשתו אושרה יצוות למשלחת משרדית ויקבל את אישור היציאה והמסמכים        

 הנלווים בדוא"ל.      

 

 

 

 בברכה                                                                     

 שוקףדודי 

 

 ארצי ד "מנהל מה   

 המסע לפולין

 

 : עתקים ה 

 מנהל מינהל חברה ונוער   -חגי גרוס 

 יועצת משפטית משה"ח   - אילת מלקמן

 מפקח ממונה   -שמעון שמעון 

 ד זכרון השואה "מנהלת מה  -ליאת סולומון 

 ארצי המסע לפולין ד "מנהל מה גןס  - שילדטוכפיר ר

 משלחות משרדיות רכזת  –פאני פרויד 

 במחוז  ן ים פוליפרנטר
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