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 לכבוד
 העל יסודייםמנהל/ת ביה"ס 

 
 

 ב"פתש -פולין המסע לקראת מלווים למחנכים כ וריםהכשרת מהנדון: 
 

 שלום רב,
 

, הכשרת מורים, בשיתוף "בית לוחמי הגטאות", מינהל חברה ונוערמרכז ההדרכה בקיים מכמידי שנה, 
  מחנכים, מלווים  למסע לפולין.

 . ההכשרה הינה חלק מחובות המחנך המלווה לקראת יציאתו למסע
 

 ת ההכשרהמטר
להכנת  כרקע -באמצעות סדנאות ומפגש עם ידע היסטורי  -מלווים חנכים לתפקידם כמ המורים הכנת

 החזרה מפולין. בפולין וליווי הפעילות לאחר השהייה המשלחת,
 

בכפוף להנחיות  ללוות תלמידים לפולין היתרקנה להם תאשר  תעודה,, יקבלו המורים כשרהעם סיום הה
 משרד החינוך.

 

  ! חמש שנים בלבד ממועד סיום ההשתלמות - היתרתוקף ה
 

  – 7201יולי מלווים שעברו את ההכשרה לפני 

 22.8.22בתאריך , השתלמות לצורך חידוש היתריום  מחויבים לעבור
 

  מסעות לפולין )הבחינה  -בבחינה על חוזר מנכ"ל 80אישור יציאה כמחנך מלווה מותנית בציון
 תתקיים במהלך הקורס(

 מחויבת בהגשת עבודה(. מוכרת לגמול במסגרת אופק חדש שעות 30בהיקף  תלמותההש( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מינהל חברה ונוער 
 מרכז הדרכה מחוז צפון



 
                         
     

 22803ד.נ גליל מערבי  בית לוחמי הגטאות  ,מינהל חברה ונוער"צפון". מרכז ההדרכה 

 email: hagitab@education.gov.il 073-3939711טל: 

 
 
 
 

 
 

 ההכשרה תתקיים בבית לוחמי הגטאות. להלן התאריכים:
 

 ערותה שעות תאריך לועזי תאריך עברי
  15:00-19:00 12.6.22 י"ג בסיון תשפ"ב

  9:00-14:00 26.6.22 י"ד בסיון תשפ"ב

  9:00-14:00 18.8.22 כ"א באב תשפ"ב

  9:00-14:00 21.8.22 כ"ד באב תשפ"ב

 מיועד גם למחדשי היתר 9:00-14:00 22.8.22 כ"ה באב תשפ"ב
 

   

 15.5.22מספר המקומות מוגבל! יש להירשם עד לתאריך 
 

 רישום לחידוש היתר לחץ כאן                     ןרישום להכשרה מלאה לחץ כא         

 
 

 ח ש ו ב ! 

  ,ם לפולין.מלווה תלמידי -מחנך לא יוכל מורה לצאת ככשרה ההללא כאמור 

  :נוכחות מלאה בהשתלמות.תנאי לקבלת האישור 
 

 
 רכה,בב                                                                          

 
 ה כובשגלי                                                                          

 משלחות פולין - רפרנטית מחוזית                                                                                                                                                                                      
 הלת מרכז ההדרכה מחוז צפוןמנ                                                                                                                                                                                      

 
 
 

  :יםהעתק
 המחוז תמנהל - שמחון ד"ר אורנה

 מנהל חברה ונוער במחוז - ברוכי מגלמר 
 עובדי הוראה, מחוז צפוןמפקחת פיתוח מקצועי ל -גב' סיגלית גדולטר

 מנהל מטה המשלחות לפולין - דודי שוקףמר 
 כרון השואה.ית זלחס. מנהל מרכז ההדרכה להנ - לישאיריס מיזגב' 

 מפקחים כוללים
 ן, צפוחברה ונוער למפקחי מינה

 ןס. מנהל מרכז הדרכה, צפו -גב' סימה ברקת 
 

https://forms.gle/sJxvmYBaFargETzT7
https://forms.gle/sJxvmYBaFargETzT7
https://forms.gle/vqLDvJfuw91Sn73n6
https://forms.gle/vqLDvJfuw91Sn73n6

