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 טבת, תשע"ו ד"כ

 1526, ינואר 50
 1500מספרנו:

 לכבוד
 מנהל/ת בית הספר  

 

 א.ג.נ
 

 
 

 שלום רב,

 
 

 מלגות לתלמידים המשתתפים במסעות בני הנוער לפולין הנדון: 

 6102שנת  ב

 

 

 :כללי  .א

סע משיאו של התהליך הינו ערכי להנצחת זיכרון השואה כש-תהליך חינוכימקיים משרד החינוך 

 . מתקיים בסימן "את אחי אנכי מבקש"משלחות הנוער לפולין, ה

את חיי התרבות המפוארים של יהדות פולין מחד, מקרוב  משתתף להכירמאפשר לכל המסע 

 .סיפורי הזוועה הקשורים לתקופה האפלה בתולדות העם היהודיומאידך, ללמוד על 

, עם זאת תוך שימת דגש ליןלפועות במסבני נוער  בהשתתפותמשרד החינוך רואה חשיבות רבה 

המתאימים ביותר, תוך התחייבות מצידם להשתתפות בתהליך  התלמידים על השתתפותם של

 ההכנה המקדים למסע ועל המשך פעילות ביום שאחרי השיבה הביתה.

מהלך השנה האחרונה עסקנו בגיבושו של מכרז חדש לטיסות ושירותי קרקע למסעות לפולין, ב

 ₪ 8334ועומדת על  ת המכרז עלות המסע לפולין הופחתה ביחס לשנה הקודמתתוצאועל פי 

הוא שתלמיד ישלם אך הפעם ,  כשהעיקרון המנחה  למסע משרדי שביחס אליו מחושבת המלגה

 את עלות המלווים יסבסד המשרד.וורק על עצמו, 

 קרן עותבאמצ מתקשים לעמוד בעלויות המסעלתלמידים ה לסייע 1526שנת ב אנו נמשיך גם

  .המרכז לשלטון מקומיו של משרד החינוךהמשותפת מלגות ה

אקונומי של המשפחה ומדד -עפ"י קריטריונים שהוגדרו, המתייחסים למצב הסוציו המלגות יוענקו

 הטיפוח של הרשות ו/או בית הספר.

החל משנה זו התנאי לקבלת מלגה יתבסס על העיקרון "מלגה תמורת תרומה", כלומר כל תלמיד 

 מלגה. יש להעביר למנהלת פולין ₪ 2555שעות על כל  0יתחייב לתרום לבית הספר ו/או לקהילה 

 קובץ משימות בהתאם לרשימת הזכאים למלגה. ניתן לממש את "התרומה" לפני או אחרי המסע.

 

 :רציונל הקצאת המלגות  .ב

ית הספר ספרי ונתוני השתתפות ב-הקצאת המלגות לבית ספר מבוססת על מדד הטיפוח הבית

משרד החינוך, יש להוסיף את סכום  מטעםהמלגות סכום להקצאת במסעות לפולין בעבר. 

מיום  מקומי לשלטון המרכז ר"יו, ביבס חייםבהתאם למכתבו של  השתתפות הרשות המקומית,

בקשות תיק המלגות המוגש לביקורת יכלול את כל  שנשלח לראשי הרשויות המקומיות2 .8221821
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יתחלק  , הסכום המאושר(155)טופס  של התיק  מדים בקריטריונים. לאחר אישורוהעוהתלמידים 

"השתתפות הרשות המקומית בהתאם לאשכולות המפורסמים בחוזר לבין בין משרד החינוך 

)מנהל כלכלה  "6102ות מקומיות והבעלויות לשנת משרד החינוך בתקציב הרשוי

  .(1520ותקציבים, ירושלים תשע"ה, 

 

 :ת המלגהנוהל הענק .ג

בלבד )טופס  הטופס המצ"בעל גבי  למנהל ביה"סבקשה לקבלת מלגה יש להגיש  .2

יש לצרף לבקשה מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית + צילום ספח  .(601

שבראשה ספרית -. וועדת מלגות ביתשבו רשומים הילדים אחד ההוריםתעודת הזהות של 

או תדחה בהתאם לקריטריונים תאשר ה, תבחן את הבקשמנהל בית הספר, עומד 

 שנקבעו. 

ת למלגה של תלמידי בית הספר על גבי קובץ אקסל. ויש לרכז את כל הבקשות המאושר .1

  :באתר מינהלת פולין בכתובתניתן להוריד את התבנית הקובץ 

http://cms.education.gov.il/EducationCms/Units/Noar/MinhelethPolin/Tefasim.htm 

 !יש למלא את כל הפרטים בטבלה

בדואר אלקטרוני לכתובת: פולין אישור מטה מנהלת יש לשלוח להמלאה את הטבלה 

kfro@actcom.net.il 

 , על מנת שניתן יהיה לשייך את הקובץ לביה"ס.מייל את סמל המוסד ביה"סבציין ל נא      

 ת מנהל ביה"ס חתומה כולל חותמת )מצ"ב(.יש לצרף הצהר

יהיה לפרסם את סכומי המלגות לתלמידים רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהלת ניתן  .3

 .גות(מכתב רשמי מטעם מנהלת פולין המאשר את הקצאת המל) 155פולין על גבי טופס 

לתשומת לב, משרד החינוך יתחייב רק על חלקו בהקצאת המלגות לבית הספר, )טופס  .4

(. בטרם ההודעה לתלמיד על גובה המלגה, על מנהל בית הספר לוודא מול רשות 155

מינהלת פולין אינה יכולה לערוב המקומית את השתתפותה בחלק היחסי של המלגה. 

במקרה של סירוב  חלק זה ובשום מקרה לא תשלים לחלק זה של הכסף

 .בהקצאת המלגותמצד הרשות ההשתתפות 

את סכום המלגה יש  , השאושר מלגהה גובהיש למסור לתלמיד תשובה בכתב על  .0

עלות בלבד, אין התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש ה - מסה"כ עלות המסע לקזז

  .מתלמיד את מלוא עלות המסע מראשלדרוש 

 על בית הספר להעבירית הספר למשרד הנסיעות, במסגרת ההסכם שיחתם בין ב .6

, ללא מכתב (155)טופס ממנהלת פולין אישור המלגות שהתקבל את למשרד הנסיעות 

לא יוכל לאשר השתתפותו של תלמיד ללא תשלום מלוא עלות  זה, משרד הנסיעות

 המסע.

חייב להעביר למשרד הנסיעות את סכום המלגות שאושר, מיד תבית הספר מ .0

, זאת כפוף ללוח הזמנים שנקבע. מנהל בית ספר שלא ל ממשרד החינוךכשיתקב

יעביר את סכום המלגות למשרד הנסיעות מיד עם קבלתו, יהיה חשוף לתביעה משפטית 

 מצד משרד הנסיעות.
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את רשימת ת "מרמנת" מיד לאחר המסע לחברבאחריות מנהל בית הספר לדווח  .8

",  כל חריגה מהרשימה 611, בדיוק כפי שמופיעה "בטופס הזכאים למלגה

  המאושרת לא תאפשר לשגר את הדווח במערכת "מרמנת".

 
 

כולל ברוטו ההכנסה המשפחתית מתבסס על סה"כ חישוב ה : מלגהקריטריונים להענקת  .ד

 (.24, מחולקת למספר הנפשות )ילדים עד גיל קצבאות שונות

 :טבלת הקריטריונים לבתי הספר

 

 

 :בלבד תוילתלמידי פנימקריטריונים 

 תלמידי עלית הנוער

 בהתאם לדרגת האחזקה האישית.

 2לגה רמת מ 5-0דרגות 

 3לגה רמת מ 6-25דרגות 

 אין הקצאת מלגות 01מעבר לדרגה 

 תלמידי רווחה

יה י)תלמיד שהוצא מהבית וגר בפנימ

 ע"ח מחלקת הרווחה של הישוב(

 מחייב אישור רווחה ממקום מגוריו של התלמיד.

 2לגה רמת מ

 ידי נעל"התלמ
 מחייב אישור מנהלת נעל"ה על השתתפות התלמיד בתוכנית

 1לגה רמת מ

 

 : הנחיות מיוחדות  .ה

 לכל אחד במידה  ₪ 2555לגה של ינתן מהיוצאים באותה שנת כספים, ת לאחים תאומים

 .הרגילה לגה עפ"י הטבלהם בקריטריונים למואינם עומדי

 ישור מזונות ו/או מסמך מביטוח לאומי במקרה של משפחה פרודה )גירושין( יש להמציא א

 או הסכם גירושין עם סעיף נושא המזונות.

  להמציא "אישור אי העסקה" מביטוח לאומי.מחויב  מובטלהורה 

 להציג דו"ח רוח והפסד לשנה הקודמת או אישור רואה חשבון  מחויבעצמאי  הורה העובד

 להכנסה חודשית נטו.

 

  :השיבה הביתה ת המאושרת לאחרספרי-לקבלת ההקצאה הביתדוח ביצוע  .ו

 

 

יום החזרה, על בית הספר להקליד את מ משבועלא יאוחר ו בתום המסע, עם השיבה הביתה .2

שמות התלמידים במערכת הממוחשבת. על מנת לעשות זאת יש להיכנס לאתר האינטרנט 

ובו יש להקליד את שמות התלמידים   j.co.il-twww.milgoשל חברת "מרמנת" שכתובתו: 

דא כי השם זהה למופיע בדרכון ויש לו) 155טופס פי -שיצאו לפולין וזכאים למלגה על

 .(התלמיד

הכנסה לנפש 

 במשפחה*
 ₪   3555-1152 ₪ 1155 -2852 ₪ 2855עד 

 0111₪ 6111₪ ₪ 0111 סכום המלגה

 0 6 0 רמת מלגה
 

 08עד גיל מחולק למספר הנפשות בבית כולל ילדים  ברוטו*סה"כ הכנסות ההורים 
 ת.ז (.ספח + צילום  , אישורי קצבאות וכדומה) יש לאסוף תלושי משכורת של כל המפרנסים

 יש להקליד למערכת מרמנת רק לאחר המסע ולא לפני !!!!!
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    kfro@actcom.net.il בלבד: ית הספר להעביר באמצעות המיילעל ב  2ו. לסעיף  נוסףב .1

העברת שני המסמכים הללו הינו תנאי  .(ITINRREY) טיסה מחברת הנסיעותהדו"ח את 

 לא יתקבלו מסמכים בפקס!לאישור הסופי של המלגות. 

יום הקצאת המלגות  05תוך  תועבר , פולין,מנהלת לאחר אישורו של הדו"ח ע"י מטה  .3

כספי את  מידיתבאחריות ביה"ס להעביר ישירות לחשבון הבנק של בית הספר.  המאושרת

 למנהלת הפרויקטלצורך העניין עליכם להעביר בדחיפות לגה לחברת הנסיעות. המ

אסמכתא מתאימה של בית הספר, ולגבות זאת באת פרטי חשבון הבנק  "מרמנת"חברת שב

 ,503-1000008בפקס  . ניתן לשלוח)צילום צ'ק או אישור הבנק בו מתנהל חשבון בית הספר(

-51. טלפון לבירורים: , תל אביב60120, מיקוד 02883, ת.ד 3רחוב המלאכה בדואר ל/או ו

0410310. 

 
 הקצאת המלגות הבית ספרית כפופה לקריטריונים ולהצגת תיק מלגות , תשומת לבל

במערכת מרמנת  !בדיעבד מלגהלא תאושר . לאישור מינהלת פולין לפני היציאה למסע

 .611שרד החינוך בהתאם לטופס יעודכן גובה ההקצאה הבית ספרית מטעם מ

 בקרים של המשרד מגיעים לחלק מבתי הספר רך של בקרה לנושא המלגות. אנו מקיימים מע

הביקור יתואם מראש עם  תהליך יציאת המשלחות והענקת המלגות. עקוב מקרוב אחרהנחות ולל

  הנהלת בית הספר.

 בעת הביקור.ושיתוף הפעולה  עם הבקר מודים מראש על הסיוע 

  kfro@actcom.net.ilדוא"ל: על כל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות ה .8

 

ו/או ליזום פעילויות אנו ממליצים לעודד את תלמידי בתי הספר לעבוד בזמנם הפנוי  .ז

 על מנת להשתתף בעלויות המסע.להוות מקור הכנסה ראוי שיכולות 

 

ולצוותים החינוכיים, המהווה חלק  ע מלמד, מוצלח ומשמעותי לתלמידיםאנו מאחלים מס

 משמעותי בהנחלת זיכרון השואה למען הדורות הבאים.

 

 

                                     בברכה                                                                 

 

 דודי שוקף                               מיכל מנקס          

 

 
 מנהל )מה"ד( מטה מנהלת פולין     ראש מינהל חינוך וחברה                                     

                    המרכז לשלטון מקומי         

 
 

 דודו ביטס                                    

 
 פוליןמנהלת מפקח ממונה                        
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 :העתקים
 גב' מיכל כהן, המנהלת הכללית

 מר משה שגיא, סמנכ"ל, מנהל מינהל כלכלה ותקציבים
 מנהלי מחוזות משרד החינוך

 מר דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער
 ן, מינהל וכספים-מר יובל בנימין, סגן מנהל ח

 מר שמעון שמעון, מטה מנהל מינהל חברה ונוער
 מנהל תחום מלגותמר דוד פלבר, 

 נהל ההתיישבותיממנהל ה ,בני פישרמר 
 מנהלי חברה ונוער במחוזות

 תמי ויצמן, מנהלת תחום תקציב חינוך לא פורמאלי
 רעות ויו"ר המרכז לשלטון מקומי-מר חיים ביבס, ראש העיר מודיעין מכבים

 מר שלמה דולברג, מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי
 ברשויות המקומיות חינוךאגפי ה מנהלי איגוד מר אבי קמינסקי, יו"ר 

 חינוך מיוחדל האגף, מנהלת רחל אברמזוןגב'  
 , מפקחת ארצית חינוך מיוחדיצגב' מימי פל

 ס. מנהל )מה"ד( מטה משלחות הנוער לפוליןמר כפיר רוטשילד, 
 רפרנטים מחוזיים למשלחות  הנוער לפולין 

 מר נפתלי דרעי, מזכ"ל מועצת תנועות הנוער
 הנסיעות ימשרד
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 6102 - בקשה לקבלת מלגה

 601טופס  – עבור מסע בני הנוער לפולין
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטי מבקש המלגה .א

     

 ארץ לידה תאריך לידה מספר ת.ז. שם פרטי שם משפחה

   

 08עד גיל מספר ילדים נוספים בבית  שם האב שם האם
 

 

 

 

 

 

 תובת מגוריםכ  .ב

     

 מיקוד עיר שכונה מספר בית רחוב
 

 

 

 

 

 

 

 שם המוסד החינוכי / המסגרת החינוכית בו לומד .ג

   

   כתובת ביה"ס / מסגרת חינוכית כיתה שם בית הספר/מסגרת
 

 

 

 

 

 

 

 :מקורות הכנסה במשפחה .ד
 

 עובד מצ"ב תלוש הכנסה:  כן / לא ₪של האב: _________________ נתוני הכנסה .2

 עובדת מצ"ב תלוש הכנסה:  כן / לא ₪של האם: _________________ נתוני הכנסה .1

  ₪_________________כל מקור הכנסה נוסף כגון: מזונות, שכר דירה, קצבאות  .3

 מצ"ב מסמכים נוספים: _____________________________________________ .8

 

 .ניתן לצרף מכתב נילווה – נימוקי המבקש לקבלת המלגה .ה
 

 הצהרת ההורה מבקש המלגה

 .נכונים ומלאים הלןהנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים ל .9

 .מכל מקור שהוא כל הכנסותייהנני מצהיר שרשמתי את  .4

 הנני מבין שלביה"ס הזכות לבדוק את המסמכים ומסכים לכך. .0

במידה ויתגלו אי דיוקים  הבקשהידוע לי שהנהלת ביה"ס תהיה רשאית לבטל את  .2
 . בהצהרתי זו

 
___________חתימה:_____               שם: _________________    ____   תאריך:_________

          
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

 תספרי-החלטת ועדת המלגות הבית

 ועדה הוחלט לאשר לתלמיד/ה מלגה בסך:_____על סמך הנתונים שהוצגו בפני חברי הו___ ₪ 

 .על סמך הנתונים שהוצגו בפני הוועדה הוחלט לדחות את הבקשה למלגה  

 

       __________      _________             ___________        ___________ 

 חתימה                  תפקיד                             שם                                תאריך          
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 לכבוד

 מנהל מינהלת פולין

 

 

 בנושא מלגות לתלמידים עבור מסע לפוליןמנהל הנדון: הצהרת 

 

, 1526אני מאשר/ת כי קבלתי את חוזר המלגות עבור משלחות הנוער לפולין לשנת  .0

 קראתי והכנתי את תוכנו.

כי ועדת המלגות הבית ספרית בראשותי, פעלה ברוח החוזר והקריטריונים  /תאני מאשר .6

 בלבד.הנ"ל וקת המלגות, ואישרה מלגות לתלמידים העונים לקריטריונים לחל

 ואינה ניתנת להעברה לתלמיד אחר.מוענקת לתלמיד על בסיס אישי לגה ידוע לי כי המ .0

 בלבד.  עלותלגה ישלם עבור הפרש ההזכאי  למידוע לי כי תלמיד  .4

ר על כל תלמיד ידוע לי כי הענקת המלגה היא על בסיס "מלגה תמורת תמורה", כלומ .2

 הזכאי למלגה לתרום שעות תרומה לבית הספר/לקהילה עפ"י המפתח שנקבע.

יום מתאריך חזרת  35אני מתחייב לסיים את תהליך הדיווח והטיפול בתיק המלגות עד  .2

 מרמנת(.  –המסע מפולין )שליחת דוח הטיסה ודיווח במערכת המלגות של המשרד 

ם למלגה באמצעות מערכת מרמנת, יעכב את בדווח שמות הזכאיאיחור ידוע לי כי  .7

להביא  העלולהעברת כספי המלגות לבית הספר וממנו לסוכן הנסיעות, עובדה ש

 תביעה משפטית מצד סוכן הנסיעות בעניין.ל

 

 

 

______________          ___________________________          _____________ 

 שם ביה"ס                                  סמל מוסד   תאריך                             

 

 

 

                       ____________________               _____________________ 

 שם מנהל ביה"ס                             חתימה + חותמת                             
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