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 "א/אדר ב/תשפ"בי
14/03/2022 

 לכבוד
 מנהלי התיכונים

 מחנכים מלווים / ראש המשלחת לפולין
 מחוז ת"א

 

 מחוז תל אביב –השתלמות מחנכים מלווים לפולין הנדון: 

 שלום רב,

 לקראת מסעות תשפ"ג יוצאת לדרך.השתלמות מחנכים מלווים לפולין 

בהינתן האישור לחידוש המסעות. השתלמות זו מוכרת לצבירת  ,חשובה כדי  להיערך כנדרשהשתלמות ה

 שעות, ללא תלות יציאה למסעות בני הנוער לפולין. 30גמול 

לא יינתנו אישורי יציאה למורים שלא השתתפו  2019מיוני  0220להזכירכם, בהתאם לחוזר מנכ"ל  מס' 

 בהשתלמות זו.

 מטרות ההשתלמות:

 .  הקניית ידע והעמקת ההבנה בנושאים הקשורים בשואת יהדות אירופה.1

 .  היכרות עם חוזר מנכ"ל בנושא מסעות נוער לפולין.2

 .  מתן כלים להכנת התלמידים לקראת המסע בפולין.3

 מתן כלים לשיחות עם תלמידים ולפעילות ערב במהלך המסע..  4

 ביטחון ובטיחות. –.  הכרת ההיבטים האירגוניים של המסע בפולין 5

 ית יעד:יאוכלוס

 .גמורים מבתי ספר העל יסודיים במחוז תל אביב המתעתדים ללוות משלחות נוער לפולין בתשפ"

 ובאופן (פ"ת 42רח' קפלן )פנים בסמינר שיין במפגשי פנים אל   :ההשתלמות תתקיים באופן היברידי

 בעמוד הבא(.לפי הפירוט )מקוון 

ליידע מראש. אין אפשרות נא  –נוכחות מלאה נדרשת לכל אורך ההשתלמות. במידה ונבצר מכם להגיע 

 .להיעדר מפעילויות החובה )מסומנות באדום(

 :כאן בקישור 4/2022/8עד לתאריך  להשתלמותיש להירשם 
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 :מועדים ומקום ההשתלמות

 :תאריכי ההשתלמות

מס' שעות  השעותבין  יום בשבוע תאריך
 אקדמיות

 הערות מיקום

  זום 3 18:30 – 16:00 א' 24/4/2022
  זום 3 18:30 – 16:00 א' 1/5/2022
  זום 3 18:30 – 16:00 א' 8/5/2022

שיחת נציג שיחת קב"ט ו  זום 3 18:30 – 16:00 ד' 11/5/2022
 חובת נוכחות - מטה פולין

 מיועד גם לחידוש היתר 
פיזי בסמינר  4 19:00 – 15:30 ג' 17/5/2022

 שיין
 חובת נוכחות –דנאות ס

 מיועד גם לחידוש היתר
  זום 3 18:30 – 16:00 א' 22/5/2022
  זום 4 19:00 – 15:30 ד' 25/5/2022
פיזי בסמינר  4 19:00 – 15:30 ג' 31/5/2022

 שיין
 חובת נוכחות –דנאות ס

הגשה עד 
3/6/2022 

-מטלה א 3  
 סינכרונית

 

      
   ש' 30   סה"כ

 

 :(ריענון)חידוש היתר לליווי משלחות לפולין    

שיחת קב"ט, שיחת נציג של ריענון  –נדרשים בחידוש היתר  2017מאי מחנכים, שעברו השתלמות לפני 
 הריענון יתקיים במועדים:. מטה פולין וסדנאות

 הערות מיקום השעותבין  יום בשבוע תאריך
שיחת שיחת קב"ט ו  זום 18:30 – 16:00 ד' 11/5/2022

  נציג מטה פולין
 

 , רח'פיזי בסמינר שיין 19:00 – 15:30 ג' 17/5/2022
 פ"ת 42קפלן 

 סדנאות 
 

 

 :כאן בקישור 4/2022/8עד לתאריך  חידוש ההיתריש להירשם ל

 

 בברכה

 

 

 

 

     

 

  

 

 עדי אורן
 חברה ונוערמינהל מנהל 

 מחוז תל אביב

 

 אפי שדיב
 מחוז ת"א מרכז ההדרכהמנהלת 

 משלחות לפולין רפרנטית
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