




.י  משרד החינוך"משלחת ממלכתית מפוקחת ע•

.כ"באחריות היחידה לאבטחת אישים של השב•

(.פירוט של חצאי שעות).מפוקחת  ומאובטחת, התוכנית מלווה•

.י צוות מאבטחים ישראלי"סריקת אתרים לפני הגעת כל משלחת ע•

.אבטחה בבתי המלון•

.מאבטח נושא נשק בכל אוטובוס•

.ליווי נקודתי של משטרת פולין•



'בקטוביץנחיתה 1.
העיר העתיקה–וורוצלאב

בירקנאו-מחנה אושוויץ2.

העיר העתיקהקרקוב3.

מחנה מיידנק4.

העיר העתיקה–וורשה 5.

' לודג6.

מחנה+היריבורות –ין'טיקוצ7.
טרבלינקה

המראה מוורשה לישראל

'בקטוביץנחיתה 

אושוויץ

טרבלינקה

ין'טיקוצ

המראה לישראל

מיידנק

.הצעה זו מוגשת למנהלת פולין לאישור וטרם נתקבלה תגובה



.היישוב ובית הספר, מייצגים את מדינת ישראל•

.הישמעות למאבטחים•

.כיבוי אורות•

.הקפדה על לוחות זמנים•

.נזקים בבתי המלון ובאתרים•

.איסור על אלכוהול וטבק–דיוטי פרי •
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:הוראה תקפה מתאריך|2019ביוני 04, ט"בסיון תשע' א:תאריך פרסום 4.6.2019

למסעהיוצאיםהנוערבניבחירת.4.4
כללי4.4.1

:בחירת בני הנוער תיעשה על פי התבחינים האלה4.4.2

תלמידים המעוניינים להצטרף למשלחת חייבים לעבור ריאיון אישי בפני ועדה פדגוגית לא יאוחר משלושה  -ראיון אישי . ב

לכל ריאיון  . רכז שכבה והמחנך המלווה, מנהל המשלחת, יועץ חינוכי: הרכב הוועדה הפדגוגית הוא. חודשים לפני המסע

,  תסורבתלמיד שבקשתו ליציאה . ייכתב סיכום הכולל החלטה לגבי אישור יציאתו של התלמיד למסע או דחיית בקשתו

.יקבל הודעה בכתב הכוללת נימוקים להחלטה ותינתן לו הזכות לערער עליה תוך עשרה ימים ממתן התשובה

.  ההצטרפות למסע תהיה על פי בחירת המשתתף-הצטרפות חופשית . ג

.אין לחייבו לצאת, שבחר להשתתף ומרגיש בזמן ההכנה שאינו יכול לעמוד במסעמי 

.היוצאים למסע יהיו בני הנוער המתעניינים בנושאים הקשורים למסע-התעניינות בנושא . ד

למסע ייבחרו בני נוער המתאימים מבחינה חברתית  לקבוצה היוצאת ואשר יכולים ומוכנים לתרום  -התאמה חברתית . ה

.אין להוציא בני נוער שיש חשש ממשי שהתנהגותם במסע תהיה לא ראויה. לה

.בני הנוער שישתתפו במסע יהיו מסוגלים לשתף אחרים בחוויותיהם ולתרום בכך לחבריהם למסע-תרומה למעגלי שיח . ו

השתתפותם של בני הנוער שיש לגביהם חשש כי יתקשו לעמוד בחוויות המסע מבחינה רגשית תיקבע  -יכולת רגשית . ז

.פסיכולוג או יועץ בית הספר: על ידי איש מקצוע

גם ההורים יחתמו על אמנה  . חתימה על אמנת כללי ההתנהגות בפולין היא תנאי להוצאת התלמיד למסע-התחייבות . ח

.המגדירה את כללי ההתנהגות במשלחת לפולין



.ציון ההתנהגות של התלמיד בתעודה הוא מתקין ומעלה-ציון התנהגות . ט

.התלמיד מגיע באופן סדיר לבית הספר-נוכחות בבית הספר .  י

.החודשים שלפני המסע24-ספריות ב-בית-התלמיד השתתף באופן קבוע בפעילויות חוץ. יא

צוות בית הספר רשאי לבחון יציאת תלמיד למסע בפולין בכפוף להתנהגותו במהלך השנה בפעילות  . יב

יש , תלמיד שהפריע ושיבש את מנוחת חבריו או הסגל בפעילות שכזאת. ספרית הכוללת לינה-בית-חוץ

יציג תנאי זה לפי יציאה לפעילות שכזאת הקודמת למסע מומלץ שבית הספר.לאסור את יציאתו לפולין

צוות בית הספר אף רשאי לבחון יציאת תלמיד למסע בפולין בכפיפות להתנהגותו במהלך  . לפולין

תרומתו למסע , השתתפות בכל הפעילויות, קבלת מרות, עמידה בלוחות זמנים)המסע השנתי 

.(וכדומה

כפי –" אירוע חריג)"החודשים שלפני המסע12-התלמיד לא היה מעורב באירועי משמעת חריגים ב. יג

(.באישור היציאה למסע/שמצוין בבקשה

.התלמיד מקבל מרות מהצוות החינוכי. יד

.התלמיד מתנהג באחריות ומסוגל לעמוד בלוחות זמנים. טו

מחויב על חתימה בטופס בקשת  ( וכל מי שיוצא במסגרת המשלחת)התלמיד –אישור רפואי. טז

.ומעודכן מעת לעת" חברה ונוערמינהל–מטה פולין "המופיע באתר , המועמד ליציאה למשלחת לפולין

תנאי להשתתפותו של התלמיד במשלחת הוא היותו מחוסן בכל החיסונים אשר מומלצים על ידי  . יז

.ל"הן בארץ והן בחו, משרד הבריאות



או,ספרית-בית-חוץבפעילותלהשתתףמהתלמידשמונעתרפואיתלבעיהמודעהחינוכיהצוותאם.יח

ההוריםעל,הילדשלהבריאותיבמצבושינויחלאםאו,רפואיתבעיהלילדושישבעברהצהירשההורה

במקרהלפעולכיצדהנחיותוהכוללבמסעהשתתפותואתהמאשררפואיאישורהחינוכילמוסדלהמציא

מצבואתהתואמתביטוחהרחבתהספרלביתלהציגההוריםעל.המסעבמהלךהרפואיבמצבוהחמרהשל

.התלמידשל

תתקיים,בתבחיניםעומדשאינותלמידשללמסעיציאתואתלאפשרמחליטההפדגוגיתהוועדהאם.יט

שאותםלקשייםהחששבשלכיהחינוכיהצוותיצייןובמהלכה,והוריוהתלמידוביןהחינוכיהצוותביןשיחה

עלמטעמםאחראימבוגראומשפחהבןבליוויבמסעהתלמידשלהשתתפותותותנהבמפורשלצייןעליו

.(בלבדעצמאיות/מוסדיותמשלחותבמסגרתתקףזהתנאי)ההוריםחשבון

לתלמידלאפשראםבהחלטההנושאהבלעדיהגורםהםלמסעהיוצאהחינוכיוהצוותהספרביתצוותאנשי.כ

.המדינהלגבולותמחוץמצוייםבעודםכתפיהםעלהמוטלתהכבדההאחריותעקבלמסעלצאת

,הקבועיםלתבחיניםבהתאמהלפוליןלמסעהנוערבניבחירתהליךעלבקרהלקייםרשאיפוליןמטה.כא

.מוסדיתבמשלחתהן,משרדיתבמשלחתהן,בהםעומדשאינותלמידיציאתלמנועאףלכךובהתאם

לביןלמסעליציאהההסכמהמתןשביןהשלב)למסעהיציאהטרםתלמידשליציאהלביטולהכללים.4.5

(ההמראהתאריך

לעדכןהספרביתמנהלעל,למסעלהוציאומסרבהספרביתכךועקבחריגבאירועמעורבהיהתלמידאם4.5.1

.הספרבביתשיחהעמםולקייםבכתבהוריוואתהתלמידאתמיידיבאופן

שמופיעכפי)חריגהמרותקבלת-איאוגנבה,סמיםצריכת,אלימות,אלכוהולשתייתכגוןהחריגהאירועאם4.5.2

.הביטולבעלותההוריםיישאו,(למסעליציאהההסכמה/הבקשהבטופס





ז המשלחת"לו

(.בקטוביץנחיתה )19.3.20חמישי  יוםהתאריך שנקבע ליציאת המשלחת הינו •

.לפנות בוקר26.3.20חמישי יום -מוורשה החזרה לארץ תאריך 

:להלן לוח הזמנים שנקבע להכנה לקראת המסע מעבר לשיעורי ההיסטוריה•

.  אסיפת הורים19:30בשעה 27.11.19' יום ד•

של כל המועמדים מפגש מליאה 17:00בשעה 16.12.19' יום ב•

.מפגש קבוצתי בכיתות17:30בשעה 

(.להביא אוכל ושתיה)7:45-17:00-במשואה סמינר הכנה 22.12.19' יום א•

.מפגש קבוצתי17:30מפגש מליאה בשעה 17:00בשעה 6.1.20' יום ב•

.מפגש קבוצתי17:30מפגש מליאה בשעה 17:00בשעה 23.1.20' יום ה•

(.הגעה ופיזור עצמאית)במרכז הבמה ' הצגה סבוטאז20:00בשעה 2.2.20' יום א•



המשך-המשלחת ז "לו

אייל  זנברגר "ד" השואה במדיה "הרצאה בנושא 16.2.20' איום •

(.  הגעה ופיזור עצמאית. )רב חןבקולנוע 14:00בשעה 

.מפגש קבוצתי בהנחיית המדריכים המלווים18:00בשעה  24.2.20' יום ב•

.תאריך יפורסם בהמשך-מפגש עם איש עדות•

1,3,4,10,13,16,17,18,9,21א "כיתות י7:45-17:00בשעה 2.3.20' יום ב•

(להביא אוכל ושתיה. )במוזיאון יד ושם בירושליםביקור 

2,6,7,8,19,12,14,15,20א "כיתות י7:45-17:00בשעה 5.3.20' יום ה•

(להביא אוכל ושתיה. )במוזיאון יד ושם בירושליםביקור 

.ט בפטיו"הדרכת קב14:00-15:00בשעה 12.3.20' יום ה•

.ערב פרידה מהמשלחת עם ההורים19:00בשעה 16.3.20' יום ב•

.מפגשי חזרה קבוצתיים29-30.3.20' ב-'יום א•

.ההורים מוזמנים-ינין'בצטקס יום השואה 21.4.20' יום ג•



לקבל מלגהמנת -על
.ל            פ (  "מ )102טופס       מג  . 1

,לד                 ד       פ      מ ך 
.    ם ל   ט     ם  ל מ  ד  ח   ך



מלגהלקבל מנת -על
:מסמכים המעידים על הכנסה משפחתית.2

  ל ם  ל  ל     ל    מ       ל      ם* 
/  מ מך מ  ט ח ל  מ /       מז    : ג    ם/     ם פ  ד ם* 

 ג    טפ  ם   ד        .    ף  מז     ם    ם ג       
.  חז      לד

               מ  ט ח ל  מ -     מ  טל* 
לח ד    דם ל ג              פ ד/ח    ח"ד -       מ  * 

.ח ד     ט ח     ל      מ           
.  ל ם  פח    ד  ז     ל  חד      ם  ם    מ    לד ם.3











:את כל טפסים והמסמכים לקראת המסע ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית הספר
https://www.b-zvi.com/
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