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 גתשפ"/תשרי/'טכ

24/10/22 

 לכבוד
   מנהל/ת ביה"ס

 משלחת ת/מנהל
 להנחלת זיכרון השואהמורה המלווה משלחות נוער 

 
 

 מחוז מרכז 3202-2202 גשנת תשפ", להנחלת זיכרון השואהלמחנכים מלווים  יותהשתלמוהנדון: 
 

כמידי שנה את השתלמות נקיים  ,על מנת להיות ערוכים לחידוש המסעות להנחלת זיכרון השואה
 יחודשו בהקדם. המסעותאנו תקווה כי  המלווים. המחנכים 

 
נדרש במסגרת  להנחלת זיכרון השואהכל מחנך היוצא ללוות משלחת נוער לחוזר מנכ"ל  בהתאם 

 .למסעהשתלמות לקראת היציאה ה להשתתףו המשמעותי תפקיד
 

שעות, מוכרת ל"אופק חדש" ול"עוז לתמורה"  ומזכה  בתעודת "מורה מלווה"   30ההשתלמות  בת  
 )בהתאם להנחיות הפיקוח על ההשתלמויות(.השתלמות ובגמול 

 
 יודגש:
  חצי שנה לפני מועד היציאה למסע. , לפחות,שתלמותחובה להשתתף בה  

 
  יווי משלחת למי שלא עבר השתלמותלא תאושר יציאה לל ! 

 
 השנה נקיים שתי השתלמויות:

 
 ימים בחופשת חנוכה )ראו פירוט בטבלה( 3  הכוללתהשתלמות חורף  .1

 
 10יוני במהלך שנת הלימודים,  -שתתקיים בין החודשים מרץ ,קיץ –השתלמות אביב  .2

 וזר מפורט יצא בחודש ינואר(.)ח 16.00-19.15 בין השעות  מפגשים בשעות אחה"צ
 

  :גחורף תשפ"-סתיו ההשתלמות מועדים ומקום
 

סה"כ  שעות תאריך
שעות 

 אקדמיות

 מקום

, קפלן בסמינר שיין 4 16.00-19.15 27.11.22יום א' 
 פ"ת 42

 סנכרוני בזום 3 16.00-18.30 4.12.22יום א' 
 סנכרוני בזום 4 16.00-19.15 11.12.22יום א' 

 42 ן, קפלסמינר שיין 7 09.00-15.00 20.12.22' גיום 
 פ"ת

, תל משואה וןמכ 7 09.00-15.00 21.12.22' דיום 
 יצחק

 סינכרוני בזום 5 09.00-13.30 22.12.22 'היום 
 .*יתכנו שינויים במיקום עליהם נעדכן את הנרשמים
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 מידע נוסף אודות ההשתלמות

  221.113. -עד לתאריך ה זה טופס מקווןבאמצעות להשתלמות החורף הרישום 

  .התכנית המפורטת של ההשתלמות תשלח במייל לנרשמים כשבוע לפני ההשתלמות 

 ם לקבלת האישור על ההשתלמות:תנאי

 שיתקיימו במהלך ימי ההשתלמות הסדנאות וההרצאותבכל  פעילה השתתפות.  

 ן בקיאות בחוזר מנכ"ל.מבחב הצלחה 
 
 .חתימה על דף הנוכחות פעמיים: בתחילת המפגש ובסופו 

 שימו לב:

  5לאחר ) שנים 5 הוא למשך להנחלת זיכרון השואההיתר ליווי משלחות תלמידים תוקף 
 שנים יש צורך ביום ריענון(.

  לשמור אותו אצלכםחשוב באישור חתום על ידינו,  ישלח במיילבתום ההשתלמות. 

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

 

 

 בברכה,                                                                          

 

 יעל קוטון
 מנהלת מה"ד מחוז מרכזס. 
 להנחלת זיכרון השואהמסעות רפרנטית 

 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 מחוז מרכזמנהלת - ורדה אופיר

 מחוז מרכז ,מנהלת חברה ונוער-ניצןויקי 
 מפקחים כוללים מחוז מרכז

 מנהל מטה פולין-דודי שוקף
 מנהלת מרכז הדרכה מחוז מרכז -שרון מנור ליברמן

 להנחלת זיכרון השואהמנהלת מרכז הדרכה -ליאת סלומון 
 כרון השואהיסגנית מנהלת מה"ד הנחלת ז -סלאיריס מייז

  מפקחי מינהל חברה ונוער

http://www.gov.il/
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