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לכבוד
מנהל בית ספר
שלום רב,
הנדון :המשך סיוע כספי למסע לפולין באמצעות רשות העתיקות ל2018-2019
רשות העתיקות בשיתוף מטה פולין שמו להם למטרה להנחיל את מורשת העבר לציבור התלמידים.
הנגיעה באדמה ותהליך החשיפה של הממצאים הארכיאולוגיים יוצרים חיבור רגשי וחוויתי למורשת,
הפעילות האקטיבית מגבירה את המודעות והשייכות לארץ ולשמירה על עתיקותיה.
הצעתה של רשות העתיקות הינה לשילוב תלמידים בפרויקט של חפירה ארכיאולוגית המעניקה סיוע
כלכלי למסע לפולין כחלק מערבות הדדית בתוך ביה"ס למען מטרה ערכית וחשובה של הוצאת
תלמידים למסע לפולין זו מתחברת עם תפישת העולם כי התלמיד "נותן ומקבל" וכך כל אחד נתרם
בפרויקט זה ברבדים שונים.
זאת על מנת לעודד את בית הספר לעשייה חינוכית ולסייע למוסד החינוכי להוזיל את עלות המסע
לפולין באמצעות תגמול המוסד בסכום של כ  ₪ 160לתלמיד על כל יום חפירה.
מתן הכסף וחלוקתו הינו באחריות מנהל ביה"ס וצוות המורים ,מטה פולין לא יהיה מעורב בנושא זה.
ברצוני להדגיש כי סיוע זה הינו נפרד ואינו פוגע בכל סיוע או מלגה אחרת !
אנו ממליצים להשתמש במיזם הזה כמנוף חברתי בו כלל תלמידי השכבה מתגייסים לטובת
קרן מלגות פנים בית ספרית אשר תסייע לתלמידים שאינם יכולים לממן לעצמם את המסע.
זו הזדמנות חינוכית יוצאת דופן לעודד ערכים כמו מעורבות ,נתינה וגיבוש השכבה  .יחד עם
זאת מוסד אשר יחליט לחלק את הכסף שווה בשווה בין המשתתפים רשאי לעשות זאת.
פרויקט זה הינו ייחודי לטובת המסע לפולין .והשתתפו בו במהלך שנת הלימודים תשע"ז 33 ,מוסדות
 917תלמידים וסה"כ הכספים שהועבר לאותם מוסדות . ₪ 616,000
בשנת הלימודים הנוכחית השתתפו  50מוסדות  1760 ,תלמידים וסה"כ הכספים שהועבר לאותם
מוסדות . ₪1,300,000
ההשתתפות בתוכנית לפי השלבים הבאים:
א .הגשת בקשה ויצירת קשר עם נציג רשות העתיקות מר גזר הילל בטלפון ( 054-6254244ניתן
לשלוח מסרון).
ב .פגישה עם הממונה על התוכנית במרחב הגיאוגרפי הרלוונטי.
ג .הגעה של מרצים למפגשי הכנה עם התלמידים במסגרת פרויקט זה ,המוצע ע"י הרשות יעברו
התלמידים  2מפגשי העשרה עם מיטב הארכיאולוגים וישתתפו בימי חפירה מודרכים.
ד .חפירות באתר שנקבע ע"י רשות העתיקות במשך  3-5ימים ברצף
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מגבלות והערות:
 .1באחריות רשות העתיקות תיאום עם ביה"ס ,מימון המרצים ,סימון האתר לחפירות ומימון ההיסעים
 .2הפעילות עם הרשות מחויבת ליווי של צוות ביה"ס ,הוצאת אישור תאום טיולים ,כפוף להוראות
חוזר מנכ"ל טיולים במערכת החינוך .בנוסף יצטרפו הנחיות רשות העתיקות שיינתנו לכל מסגרת
בנפרד.
 .3מספר אתרי החפירה הורחב אך עדיין מוגבל הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינה תקציבית  ,כל
הקודם זוכה !
.4

שילוב מוסדות החינוך באתרים יהיה בהתאם למרחב הגאוגרפי עד שעה נסיעה לכל כיוון.

 .5אתר החפירות הינו שטח המוגדר בכמות החופרים אותו הוא יכול להכיל .אי לכך תתאפשר
החפירה בהתאם לגודל האתר ובאחריות רשות העתיקות.
 .6רשות העתיקות תאפשר שילוב כיתות י' בפרויקט הנ"ל כל עוד הכסף ינוצל לטובת יציאתם לפולין
בכתה י"א ,ממחצית השנייה של שנת הלימודים .
 .7על מנת לאפשר לכל הגורמים להיערך למתן מענה מיטבי בפרויקט זה ,מומלץ לפנות למר גזר
הילל מוקדם ככל האפשר.
 .8הפרויקט ומענק הכספים הינו באחריות מלאה של רשות העתיקות ובית הספר יפעל
ישירות אל מול הרשות.
 .9להלן קישור לכתבה בעניין -

תלמידים חושפים יישוב יהודי בן  2000ליד בית שמש
https://youtu.be/HV3WR3nP48E

דודי שוקף
מנהל מה"ד
מסעות בני הנוער לפולין

העתקים:
מנהל מינהל חברה ונוער ,חגי גרוס.
מנכ"ל רשות העתיקות –מר' ישראל חסון
מנהלי מחוזות משרד החינוך
מנהלי מנהל חברה ונוער במחוזות
מפקח ממונה מר שמעון שמעון
רפרנטים פולין
מטה פולין
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