מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
מינהלת פולין
יא' טבת תשפ"ב
 15דצמבר 2022
לכבוד מנהל/ת בית הספר
א.ג.נ
שלום רב,

הנדון :סיוע בליווי תלמידים עם קשיים ומוגבלויות המשתתפים במסעות לפולין
תשפ"ב 2022-
א .כללי:
משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהשתתפות כל בני הנוער במסעות לפולין ,על מנת לאפשר את
יציאתם ,המשרד יסייע לתלמידים באמצעות הענקת מלגות סיוע של משרד החינוך.
מלגות סיוע בעבור הנגשה :

 .1ניתן להגיש בקשה למלווה למסע בגין תלמיד עם מוגבלות זמנית או קבועה,
יש לפנות בבקשה למימי פלצ'י  -מפקחת באגף לחינוך מיוחד בצירוף,
החלטה של ועדה מתוקף חוק על זכאות התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים.
o
o
o
o

יש לשלוח את הבקשה עד  61יום לפני תאריך הטיסה ביחד עם טופס
המלגות הרגיל .
כרטוס המלווה יהיה בכפוף לכרטוס התלמיד (שווי המלגה לא יעלה על
עלות תלמיד במשלחת משרדית ).
במשלחת משרדית .
מלגת המלווה תוקלד למערכת המלגות בצמוד למלגות התלמידים.

 .2ניתן להגיש בקשה לליווי עבור לפחות  5תלמידים עם מוגבלות ,הלומדים
בכיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל/מיוחד.
יש לפנות בבקשה למימי פלצ'י  -מפקחת באגף לחינוך מיוחד ,בצירוף
בצרוף נספח . 2
o
o

כרטוס המלווה יהיה בכפוף לכרטוס התלמיד (שווי המלגה לא יעלה על
עלות תלמיד במשלחת משרדית ).
יש לשלוח את הבקשה למימי פלצי עד  90יום לפני תאריך הטיסה

 .3בקשה לתקצוב אוטובוס מונגש במסע לפולין:
o
o

יש לפנות לסמדר בן צבי מטה משלחות הנוער לפולין ,מינהל חברה
ונוער במיל בלבד ,בצירוף נספח .3
יש לשלוח את הבקשה עד  90יום לפני תאריך הטיסה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------רח' קפלן  ,42פתח תקוה מיקוד  * 49210טלפון * 03-9180830 :פקס03-9180849 :
אתר המשרד * http://edu.gov.il :אתר המינהלhttp://noar.education.gov.il :
דף המשרד * https://www.facebook.com/edu.gov.il :דף המינהלhttps://www.facebook.com/edu.noar :

2

ג.

נוהל הענקת הסיוע :

 .1עלות הסבסוד למלווה יהיה בגובה שלא יעלה על עלות משתתף במשלחת משרדית.
 .2לאחר קבלת האישור ממטה פולין /מפקחת ארצית לחינוך מיוחד ,יש למסור לתלמיד
תשובה בכתב על גובה הסיוע שאושר .את סכום מלגת הסיוע יש לקזז מסה"כ עלות
המסע לתלמיד  -התלמיד יעביר לבית הספר /לזכיין את הפרש העלות בלבד.
אין לדרוש מהתלמיד את מלוא עלות המסע מראש.
 .3במסגרת ההסכם שיחתם בין בית הספר למשרד הנסיעות ,על בית הספר להעביר
למשרד הנסיעות את אישור הסיוע ביחד עם אישור המלגות הכללי שהתקבל ממנהלת
פולין (טופס  .)200ללא מכתב זה ,משרד הנסיעות לא יוכל לאשר השתתפותו של תלמיד
ללא תשלום מלוא עלות המסע בעבור המלווה .
 .4משרד החינוך יעביר לרשות  /ביה"ס את סכום הסיוע שיאושר ,בהתאם לנוהל
שיפורסם  .כל זאת כפוף ללוח הזמנים שיקבע .מנהל בית ספר שלא יעביר את סכום
המלגות למשרד הנסיעות מיד לאחר קבלתו ,עלול להיות חשוף לתביעה משפטית מצד
משרד הנסיעות.

בברכה

דודי שוקף
מנהל (מה"ד) מטה מנהלת פולין

העתקים:
גב' דלית שטאובר מנכלית משרד החינוך .
מר משה שגיא ,סמנכ"ל ,מנהל מינהל כלכלה ותקציבים
מנהלי מחוזות משרד החינוך
מר חגי גרוס  ,מנהל מינהל חברה ונוער
מר יובל בנימין ,סגן מנהל ח-ן ,מינהל וכספים
ר דוד פלבר ,מנהל תחום מלגות
מנהלי חברה ונוער במחוזות
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי
גב' רחל אברמזון ,מנהלת האגף לחינוך מיוחד
גב' מימי פלצי ,מפקחת ארצית חינוך מיוחד
רפרנטים מחוזיים למשלחות הנוער לפולין
מר נפתלי דרעי ,מזכ"ל מועצת תנועות הנוער
סמדר בן צבי – מטה מה"ד המסעות לפולין .
משרדי הנסיעות
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