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תשפ"ב–אב–י"ג  

10/08/22 

 

 

 )היתר לניהול משלחת( משלחות נוער לפולין  ות ומנהלי קורס מנהל

 וחידוש היתר לבעלות ובעלי  היתר מהעבר 

 ואילך 2022לשנת 

 שלום רב,

 

ה /משלחת מטעמו ת/בית ספר המוציא משלחת מוסדית לפולין למנות מנהל ת/באחריות מנהל

 ת/: לתפקיד מנהלההוראהעיקרי .9201ביוני  04א' בסיון תשע"ט, וזר מנכ"ל ח בהתאם להוראות

תפקיד  ת/המשלחת, או לחלופין בעל ות/חברי ות/המלווים ות/מהמחנכים ת/המשלחת ימונה אחד

 נוסף, לפי שיקולי הגוף המשגר.

אישור  ה/ניסיון ויכולת ארגונית וניהולית שיש לו ת/חינוך בעל ת/יהיה אישת/המשלחת  ת/מנהל

 מטעם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

על המורה  ,פולין ללנהל משלחת נוער  פולין מטה -על מנת לקבל את אישור מנהל חברה ונוער 

 לעמוד באחד מהתנאים הבאים :

קף ות ,שעות 30משלחות בהיקף  ות/בהצלחה קורס מנהלי ה/וסיים ה/השתתף ת/המועמד .1

טה במ (ענוןירחידוש היתר) ביוםיש צורך  מכןלחמש שנים ממועד ההכשרה ולאחר ההיתר 

 .מסלול החד יומיב וליןפ

 בתנאי הסף ות/המיועד לעומדים, גמול, ללא המקוצר במסלול ה/השתתף ת/המועמד .2

 .בלבד

 

 :גמול כולל  ש"ש( 30ימים ) 4משלחות בן  ות/רשאים להירשם לקורס מנהלי

בפולין לפחות פעם אחת בתפקיד  תה/והיה ו/מלווים ות/מחנכים קורסה /מורה שסיים .1

 חינוכי במסגרת משלחת נוער של משרד החינוך .

 ת/לשמש בתפקיד מנהל ת/בית הספר שאכן המורה עומד ת/כתב מינוי ממנהל ת/בעל .2

למען הסר ספק מספר המקומות בקורס זה מוגבל והוא אינו מיועד בית ספרית. ) משלחת 

 רק בגמול השתלמות(. ות/המעניינים ת/למורים
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 : ללא גמול  המקוצר ניהול משלחת במסלולקורס ירשם לרשאים לה

 מהתנאים הבאים: בכל אחדעובדי הוראה העומדים 

 קורס מחנכים מלווים. ת/בוגר .1

של משלחת  ת/ו/או מנהל של משרד החינוך  מלווה ת/בפולין בתפקיד מחנך ה/שימש .2

 אחת בחמש השנים האחרונות.לפחות פעם משרד החינוך 

 תפקיד בהנהלה המורחבת של בית הספר. ת/בעל .3

 המקוצר . קורס בית הספר ל ת/כתב מינוי ממנהל .4

 

  :להירשם ות/רשאים משלחות ת/קורס מנהלי חידוש היתרל

 שתוקפו עומד לפוג או פג. לפולין בלבד   לניהול משלחות היתר בידם אשר מנהלי משלחות 

לחדש את ההיתר לניהול משלחות נוער  נדרש מיום סיום הקורס חמש שנים תום בכל  ערה :ה

 לפולין.

 

קישור להרשמה (:מומלץ להשתלם כשנה לפני מועד היציאה) השונים  ההכשרה מועדי

 למסלולי ההשתלמות

 

 ש"ש מוכר לגמול השתלמות 30קורס מלא בהיקף 

פתח  42סמינר שיין ברחוב קפלן  בכל יום. 17:00ועד   09:00משעה   5/7/23עד  2/7/23

 ימים בסמינר.  3.  מבנה הקורס יום בזום ו תקווה

 תתפרסם כחודשיים לפני תחילת הקורס  מפורטתכנית ת

 

 : )לבחירה אחד מהתאריכים (ללא גמול   "מקוצרה"מסלול השתלמות ב

 אופציה א' לבחירה:

 9:00-17:00סמינר שיין משעה  28/12/22

 16:00-20:00זום משעה  1/1/23

 16:00-20:00זום משעה  4/1/23

 16:00-20:00זום משעה  8/1/23

 16:00-20:00זום משעה  11/1/23

 אופציה ב' לבחירה

 בסמינר שיין 17:00 עד  9:00משעה  4/7/22 – 2/7/23

 .ההשתלמות תתקיים חלק בסמינר וחלק בזום

 .תתפרסם כחודשיים לפני תחילת הקורס מפורטתכנית ת
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 קי היתר בלבד ילמחז, , חד יומי (ריענון)  יום חידוש היתר

 : (בלבד  יום חידוש היתר יתקיים בזום מסלול חידוש היתרב)  לבחירה אחד מהתאריכים

2/10/22 9:00-19:00 

12/12/22 9:00-19:00 

10/5/23 9:00-19:00 

   

 :נוספותשאלות 

 liatsa@education.gov.il–ניתן לפנות במייל לליאת סלומון 

 

 

 

 בברכה

 ליאת סלומון

 מנהלת מה"ד הנחלת זכרון השואה

 דודי שוקף

 מנהל מה"ד המסעות לפולין
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להשתתפות  ת בית הספר/ואישור מנהל ת/הצהרת מועמד

 משלחות  ות/מנהלי בקורס

 ום ההשתלמותיבית הספר ב ת/מסמך זה יש להביא חתום על ידי מנהל 

 

 ________: ________________ טל': _____מספר זהות  ____שם המורה :__________

 

 מחוז: _________ ם בית הספר: _____________________   סמל מוסד: __________ש

 

 את האופציה הרצויה: י/בחר

 

 שעות  30בקשת השתתפות בקורס מנהלי משלחות לפולין בהיקף של  .1

 ______במחוז: _____ בקורס מחנכים מלווים לפולין בשנת: ___________ פתיהשתת

 במסע לפולין כמחנך מלווה בשנת: ____________השתתפתי 

 

 המקוצרבמסלול   –משלחות לפולין  ות/בקשת השתתפות בקורס מנהלי .2

 בתאריך:___________  מלווה ת/כמחנךבמשלחת לפולין  השתתפתי 

 ____________:____________ במחוז :לפולין בשנת ות/מלווים ות/בקורס מחנכיםהשתתפתי 

 ____________מקצוע/  ת/שכבה /רכז ת/*רכז: בתפקידבהנהלה המורחבת של ביה"ס  ה/חבראני 

 

השתתפותלהמורהוהצהרתאשור

במסלוללפוליןמשלחותותמנהלילקורסלהצטרףת/מבקשאני

השתלמותבגמולמזכהאינובמסלולהקורסכיליוידועהסףתנאיכלבת/עומדאני

המורהחתימתתאריך

 

 1סלול הכשרה במ ה/להשתתפותוהסכמתו/ה מתן ו ת/בית הספר להצהרת המועמד ת/אישור מנהל

       )הקף בעיגול (  2,

 

_____________      ____________________     _________________ 

 המוסד                    תאריך או חותמת  ביה"ס               חתימה ת/שם מנהל
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