" ...בסוף דבריי ,אני פונה אל הנוער ,לאלה שיבנו את עתיד הארץ הזו ויעצבו את החברה כאן.
כאשר נסתיימה מלחמת העולם השנייה ,לאלה מאתנו ששרדו היה החופש קשה ומכאיב .אבדן הכול –
משפחה ,חברים מיליוני היהודים – הורגש בעוצמה אכזרית .ולחזור לחיים ,להתחיל הכול מחדש נראה
כבלתי אפשרי כמעט.
עזרה לנו האמונה והתקווה שהעולם החדש יהיה אחר ,שבארץ שלנו ,בישראל ,החברה תהיה צודקת,
מוסרית ,טהורה ובה ישמר צלם אדם בכל התנאים ובכל המצבים.
וחלמנו על שלום – סוף סוף שלום .היו געגועים לזה והיה החלום.
בשם הלוחמים מאז אני קוראת לנוער שלנו :שמרו על החלום ,טפחו אותו ,היאבקו עבורו ".
חווקה פולמן רבן ז"ל – חברת האי"ל בגטו ורשה.

המסע לפולין הנוער העובד והלומד ,בני המושבים ,המחנות העולים
תשע"ז 1027 -

זה העשור השלישי שתנועות הנוער העובד והלומד ובהמשך המחנות העולים  -יוצאות למסע לפולין.
המשלחת הינה משלחת רשמית של מדינת ישראל ומוכרת ע"י משרד החינוך.
תכניה ,מועדה ומתכונתה-בפיקוח ,באישור ובליווי משרד החינוך מינהלת פולין.

פרטים על המסע:
 .1תאריכי המסע:
 7-113131017שבעה ימים מלאים ,תוך ניצול חופשת חג הפורים (נחיתה בארץ ב  1131לפנות
בוקר).
 .1תהליך ההכנה הייחודי לתנועות:
התנועות רואות חשיבות רבה בתהליך ההכנה! ההשתתפות בתהליך ההכנה הינה חלק בלתי נפרד
מההשתתפות במסע.
תהליך ארוך שמתחיל מספר חודשים לפני היציאה וכולל פגישות סדירות ,סמינרים ,הרצאות,
סרטים ועדויות.
את ההדרכה התנועתית ילווה מדריך בוגר בארץ ,במהלך המסע ולאחריו .בשפה התנועתית
תפקידו "מדריך הלילה" .
ההכנה כוללת סמינרים בסופי השבוע ומפגשים לימודיים ,המהווים חלק חשוב וחיוני בהכנה.
תהליך ההכנה עובר במסגרת הקבוצה ,אשר ממשיכה במסגרת זו במסע ,ולאחריו בפעילות
השוטפת.
 .1תוכנית המסע ,כפי שמוגשת לאישור משרד החינוך:
העיר קראקוב ,הרובע היהודי ,לינה בקראקוב.
מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ ובירקנאו .לינה בקראקוב.
גטו קראקוב (בעקבות החלוץ הלוחם) ,מחנה פלאשוב .נסיעה ולינה וורשה.
מחנה מיידנק ,ישיבת חכמי לובלין ,לינה בוורשה.
גטו וורשה – בית הכנסת נוז'יק ,בית היודנראט ,שרידי חומות הגטו ,חוות ההכשרה
בצ'רניאקוב ,העיר העתיקה בוורשה ,דז'לנה  – 11מרכז החלוץ בוורשה ,לינה בוורשה.
מחנה טרבלינקה ,טיקוצ'ין ,יער לופוחובה ,לינה בוורשה.
בית הקברות היהודי בוורשה ,אנדרטת יאנוש קורצ'אק ,מסלול הגבורה ,טקס סיום מרכזי
בהשתתפות כלל המשלחות בגטו וורשה.
תכנית סופית של המסע והנחיות של הרגע האחרון יפורסמו ערב היציאה ,לאחר אישור מטה
פולין במשרד החינוך וגורמי הביטחון.
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 .1התנהלות וליווי המסע:
המסע מחולק ל 5 -משלחות המתנהלות כמשלחות עצמאיות .בראש כל משלחת יעמוד רכז
משלחת שהוסמך לתפקידו על-ידי מטה פולין במשרד החינוך והוא מנוסה בהדרכה בפולין.
בכל משלחת עד  1אוטובוסים.
כל אוטובוס יובל ויודרך ע"י מדריך מוסמך ומנוסה ("מדריך יום") שהוסמך ע"י מנהלת
פולין במשרד החינוך ,כאמור כל קבוצה תודרך ע"י מדריכים חברתיים מהתנועה (מדריך
לילה) .מדריכים אלו יעבירו את תהליך ההכנה בקבוצות ואת מפגשי הערב במלון במסע עצמו.
אלו הם אנשי הקשר שלכם במהלך תהליך ההכנה (חשוב שתכירו את מספרי הטלפון שלהם).
בכל אוטובוס יוצב מאבטח ,בהתאם להוראות גורמי הביטחון הישראלים.
מדריך פולני לכל משלחת.
כל משלחת במסע תלווה ע"י איש רפואה.
מטה ניהולי מרכזי מטעם הנוער העובד והלומד ,המתנייד בין המשלחות בהתאם לצורך.
 .5אישורים :כתנאי ליציאת החניך עליו להמציא את האישורים הבאים:
תשלום עבור תהליך ההכנה ומילוי פרטי הרשמה ובו פרטים אישיים מלאים (וזאת עד
לתאריך .)62/00/6102
אישור חתום על ידי ההורים המאשר את היציאה למסע (מקור וצילום).
אישור מרופא המשפחה בו מפורטים ליקויי בריאות (אם יש) ,אלרגיות וצריכת תרופות
קבועה והסכמת הרופא ואישורו ליציאה למסע (יצולם ויימסר בשני העתקים) .גם בריאות
תקינה מחייבת אישור רופא!
חניך שנמצא בטיפול פסיכולוגי לסוגיו (כיום או בעבר) נדרש ממנו גם אישור מהמטפל.
ההערכות למסע בתחום זה מלווה על ידי מכון "פסגות" המתמחה בשירותי ייעוץ וטיפול
במגוון רחב של תחומים (פסיכיאטריה ,פסיכולוגיה ועוד).
העברת צילום דרכון (עמודים  6,2של הדרכון בשני העתקים) למדריך הלילה .תוקף הדרכון
למשתתף שגילו מתחת  01חייב להיות לפחות  2חודשים מיום החזרה מהמסע (עד אוקטובר
 .)6102תוקף הדרכון למשתתף שגילו מעל  01חייב להיות לפחות  06חודשים מיום החזרה
מהמסע (עד אפריל .)6101
חניכים שבעברם הוצא להם צו איסור יציאה מהארץ או יש חשש שיש להם צו עיכוב יציאה

מתבקשים לטפל בהסרתו .יש להתקשר למשרד הפנים בטלפון * 2541

שלוחה ( 0יש להציג

מספר תעודת זהות) ,לבדוק האם אכן ישנו עיכוב יציאה מהארץ ולפעול על-פי הנחייתם
(מניסיוננו במקרים רבים איסורים אלו הוצאו במסגרת תהליך גירושים של ההורים ).
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נבקש להבהיר-
קיימת חובה של ההורים לעדכן את הנהלת המסע על בעיות וקשיים בתחום ה "רגש והנפש",
הסתרת מידע עלולה לגרור ביטול ההשתתפות במסע.
בעיה רפואית משמעותית של חניך שמיועד ליציאה למסע תחייב את הוריו לרכוש ביטוח
מיוחד בקופת החולים בה מבוטח החניך.
האחריות שלוקחים על עצמם מדריכי ורכזי המסע הינה אחריות כבדה הנלקחת בכובד ראש
וברצינות רבה .המסע רווי במראות ,תכנים ועומסים רגשיים ולכן אנו מבהירים בזאת
שקיימת חובה על הורי החניך לעדכן בכל מידע רלוונטי שיכול לסייע ולהבטיח את ביטחונם
ושלומם של המשתתפים.

 .6ביטחון:
המשלחת הינה משלחת רשמית מטעם מדינת ישראל ומאובטחת ע"י קציני ביטחון ומאבטחים
מהיחידה לאבטחת אישים בשירות הביטחון הכללי אשר מגובים במאבטחים פולנים .המשלחות
בהתנהלותן בפולין מחויבות לנהוג על-פי ההוראות והנחיות גורמי הביטחון.
 .7הטיסות:
לקראת מועד היציאה נשלח אליכם את מועדי הטיסות המדויקים.
נשלח גם קובץ הנחיות להתנהגות בטיסה ובמהלך המסע ( .פנקס כיס )
בהקשר זה נוסיף את התנגדותנו החינוכית לביצוע מסע רכש בחנויות הדיוטי פרי בנמלי התעופה.
טל' מודיעין נתב"ג לברור שעות הנחיתה 01-7755555 :או באתר "רשות שדות התעופה".
 .8מלונות:
הלינה הינה במלונות ברמה טובה בחדרים זוגיים .לקראת מועד היציאה ישלח אליכם פירוט
שמות בתי המלון ושיבוץ המשלחות (שיבוץ הלינה יערך טרם היציאה למסע)  ,כולל מספר טלפון ופקס'
בכל מלון.
 .7ארוחות:
ביום הראשון של המסע ארוחות בוקר וצהרים בכריכים -יביאו המשתתפים מביתם
בהמשך המסע ארוחת בוקר :מלאה ,ברמה טובה ההגשה במזנון חופשי.
ארוחת ערב :תפריט "ישראלי" .מנת הבשר ממוצרי עוף והודו בלבד .או ארוחה במרכז קניות
במסגרת "זמן חופשי".
ארוחת צהריים :ארוחה ארוזה או ארוחה במסגרת "זמן חופשי".
מידי יום יחולקו לכל משתתף מים מינרלים 1 -בקבוקים גדולים.
צמחוניים ,טבעוניים ,אוכלי מזון ללא גלוטן או מבקשי אוכל כשר בצלחת חד פעמית יציינו זאת
במודגש בטופס ההרשמה (תשומת לבכם שמבקשי מזון כאמור לא יוכלו לשנות את בחירתם
במהלך המסע).

4

כשרות:
תנועתנו מכירה ומכבדת את שומרי הכשרות שבינינו ועל כן עושה כמיטב יכולתה למען יתאפשר
אף לשומרי כשרות לקחת חלק במסע חשוב זה.
הארוחות שיוזמנו ע"י שומרי הכשרות הינן ברמת כשרות נאותה בהשגחת הרבנות.
ירקות ,פירות ולחמים יירכשו בפולין ,דרך בתי המלון בהם אנחנו מתאכסנים.
יש לציין כי רמת הכשרות הינה טובה ודומה לנוהלי הכשרות של צה"ל וקבוצות נוספות של דתיים
ושומרי מסורת המסיירות בפולין ובאוקראינה.
נסיעה בשבת -המסע ממשיך בפעילותו גם במהלך השבת כולל נסיעה באוטובוסים .בשל מזג
האוויר החורפי לא ניתן לקיים חלופות ולסייר רגלית (לצערנו בשל הנחיות הביטחון גם השארות
במלון איננה אפשרית ).
 .10תוקף דרכונים:
עליכם לוודא שדרכונכם בתוקף .לצעירים עד גיל  18על הדרכון להיות בתוקף לפחות לחצי שנה
(עד אוקטובר ( )1017בוגרים שעברו את גיל  18מחויבים בתוקף שנה לפחות מיום הנסיעה ,קרי עד
אפריל .)1018
 .11ויזות:
ישראלים פטורים מהצורך באשרה לפולין .נוסעים בעלי דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר,
צריכים לבדוק בעצמם בשגרירות פולין האם הם זקוקים לאשרה .במידה וכן ,עליהם להסדירה
בכוחות עצמם ועל חשבונם.
 .11תקשורת:
מהארץ לפולין – באמצעות פקסים למלונות .מפולין לארץ – חיוג באמצעות חברות התקשורת
הזולות והזמינות.
כמו כן נציין שבדרך כלל במלונות קיים שירות  Wi-Fiללא תשלום.
לקראת הנסיעה תקבלו פירוט מספרי טלפון ופקס בכל מלון .הקבוצה תצויד בטלפונים סלולאריים
פולניים אחד לכל אוטובוס .מי שיזדקק לשיחת חירום יוכל לקבל את מספר הטלפון ממדריך
הקבוצה.
אנחנו מוצאים לנכון להזהיר משימוש לא מבוקר בטלפון סלולרי אישי בשימוש החניכים ,מאובדן
או מתקלה.
מסיבות בטחון נאסור על החניכים לציין את מיקומם במהלך המסע בפייסבוק או ברשתות
האחרות.
 .11תמונות מהמסע:
מידע לקראת המסע ,עדכונים לקראת המראה ונחיתה ותמונות ודיווחים יעודכנו בפייסבוק
בכתובת" :המסע לפולין – הסתדרות הנוער העובד והלומד" .לאורך כל המסע ישמשו אתכם
לצפייה בזמן אמיתי ולבניית אלבום מסע בהמשך.
הדיווחים יאפשרו לכם ההורים "ללוות מרחוק" את ילדיכם במראות היום ,בחוויות ובתוכן.
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 .11ביגוד וציוד:
לדעתנו אין צורך לרכוש ביגוד מיוחד .אנו ממליצים להימנע מהוצאות כספיות מיותרות  ,למעט
בגדים חמים שקיימים בבית או אצל מכרים ,להגנה מהקור .מזג האוויר צפוי להיות קר ויש
להיערך לכל תנאי מזג האוויר.
 .15רשימת ציוד:
מזוודה זכרו כי משקל המזוודה מוגבל
ל  10ק"ג .חריגה תחויב ע"י חברת
התעופה!.
תיק גב נוח לחפצים אישיים
ולהסתובבות באתרים (מוגבל ל  8ק"ג בעליה

בגדים ובגדים להחלפה
גטקס וגופיות ארוכות{.תרמי עדיף}
גרביים חמות כמס' הימים (לפחות  10זוגות)
כפפות ,כובע צמר ,צעיף ,חם-צוואר.
 1זוגות נעליים גבוהות ואטומות (לא נעלי

למטוס).

בד או ספורט).

חגורת בטן לכסף ודרכון {ודמי כיס
ההמלצה שלנו להסתפק ב כ.} $70 -
תרמוס גדול לשתייה חמה במשך היום.
מעיל עליון לגשם  3רוח.
מעיל טוב וחם.
מטריה מתקפלת.
משקפיים נוספים (למרכיבי משקפיים).
כלי רחצה.
כלי כתיבה ומחברת.

בגד קל ונעלי בית למלון.
נר זיכרון.
שעון מעורר ושעון יד.
מנות חמות3מרק נמס
חולצת תנועה.
חולצה לבנה לקבלת שבת.
תרופות אישיות בדגש לוונטולין ,אפיפן
לאלרגיות ,תרופות שנלקחות קבוע,
בחילות נסיעה ,כאבי ראש .כאבי
מחזור ,תרופות חורף.

 .16עלות המסע:
עלות המסע  ₪4600ל  2ימי מסע מלאים .
המחיר כולל :הדרכה במסע ,אוטובוסים צמודים ,מלווים בהתאם לפירוט ,כניסה לאתרים ,לינה
במלונות ,ארוחות בוקר ,ארוחות צהרים  ,ארוחות ערב ,טיסות ומיסי נמל ,פרחים לטקסים,
ביטוח על פי הנחיות משרד החינוך ,ליווי רופא וציוד רפואי מתאים ,מים מינרלים ,טלפונים
ניידים לחירום ולניהול המשלחת ,טיפים לנהגים ולמלווים הפולנים ,רכבי חירום ומנהלה ,טקסים
וטקס מרכזי בגטו וורשה.
הבהרה למניעת אי הבנות :סמינרים וכנסים ארציים וכן הסעות לסמינרים כחלק מתהליך ההכנה
וכן הסעות לתדרוך קב"ט ,למפגשי הקבוצות ,וכן הסעות לשדה התעופה וממנו -לא כלולים במחיר
המסע!!!
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 .17דמי הרשמה  -דמי השתתפות בעבור תהליך ההכנה ,סמינרים שכבתיים ,תדרוכים ,עדות ,שהינם
חלק מהתהליך המחייב עומדים על סכום של ( ₪ 100ללא הסעות) .מועד אחרון לתשלום זה הינו
 . 62/00/6102התשלום יתבצע במוקד התשלומים של התנועה https://harshama.noal.org.il -או
בטלפון ( 01-5111100פעיל בין השעות .)16:00-11:00
 .18מלגות -משרד החינוך ,קרן הנצח ותורמים מעניקים מלגות כספיות משמעותיות לסיוע לחניכים
שעומדים בקריטריונים (הזכאות לקבלת הסיוע קשורה בגובה השכר לנפש במשפחה .מידע מפורט ניתן לקבל באתר משרד
החינוך) ,מידע יימסר באספות ההורים ועל ידי המדריכים.
 .17סוכנות הנסיעות:
שם הסוכן שנבחר לבצע לנו את המסע :י .הלל ושו"ת .
כתובת רח' בן יהודה  61ת"א .טלפון במשרד ,01-5151858 :פקס במשרד.01-5181761 :
נציין שהתנהל תהליך בדיקת מחירים ושירותים אל מול כלל החברות המרכזיות שמאושרות על
ידי משרד החינוך לבצע מסעות לפולין .התהליך התקיים בליווי של היועץ המשפטי לתנועה
בסיום התהליך נבחר משרד הנסיעות י הלל ושות'.
 .10ההרשמה הראשונית למסע:
ההרשמה המקדימה מחייבת אותנו ,יש למהר ולהירשם אצל המדריך!
יוזמנו מקומות רק לאלו שנרשמו כנדרש עד לתאריך ( 62/00/6102לנרשמים יוזמנו מקומות
במטוסים).
 .11תשלום:
מועד אחרון להסדרת תשלום מלא הינו( 0/0/6102-ניתן לשלם החל מ 04/06/6102 -ועד למועד
זה).
תשלום בכרטיס אשראי – בשמונה תשלומים ללא ריבית או במסלול קרדיט לתשלומים נוספים
(מצ"ב טופס) .התשלום הינו לחברת הנסיעות "הלל טורס".
מספר תשלומים

תשלום עבור מסע ל  2ימים

לתאריך

1

 575ש"ח

ינואר

1

 575ש"ח

פברואר

1

 575ש"ח

מרץ

1

 575ש"ח

אפריל

5

 575ש"ח

מאי

6

 575ש"ח

יוני

7

 575ש"ח

יולי

8

 575ש"ח

אוגוסט

סה"כ

 5211ש"ח

עבור תהליך ההכנה

₪ 511

1631131016

לתשומת לב  -טופס התשלום מצורף לחוברת זאת.
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 .11ביטול היציאה למסע:
במידה ותבוטל ההשתתפות במסע עד חודש מהמסע לא יגבו דמי ביטול.
התשלום בעבור הסמינרים ותהליך ההכנה לא יוחזר!
ביטול השתתפות בחודש שלפני המסע (מסיבות עזיבה מרצון או בהחלטה של מרכזי המסע) -יחויב
החניך בדמי ביטול בהתאם למועד הביטול  ,ובהתאם להנחיות משרד החינוך שיכולים להגיע
לגובה העלות המלאה של המסע .לדוג' במקרה של עזיבה  02ימי עבודה לפני המסע  ,דמי
הביטול יעמדו על  .₪ 6,501עזיבה בששת ימי העבודה האחרונים לפני המסע  ,תגרור חיוב
בעלות המלאה של המסע.
(מלבד עזיבה בשל סיבה רפואית משמעותית ובהצגת מסמך מחדר מיון או בית חולים).
ביטול עקב בעיות משמעת :
הנהלת המסע רשאית למנוע בכל עת לפני היציאה לפולין את השתתפות החניך במסע  ,אם
תמצא שהחניך אינו עומד בכללי ההתנהגות המפורטים בחוזר זה.
החליטה הנהלת המסע להדיח חניך במהלך השהות בפולין החניך יחויב בעלות מלאה ללא החזר
ובנוסף בעלויות ההטסה המיוחדת בחזרה לארץ.
 .11ביטוח:
הביטוח כולל ביטוח מטען ,ביטוח רפואי ,כולל תאונות דרכים בחו"ל (פוליסה תצורף במעטפת
סוכנות הנסיעות) .כמצוין לעיל ,לחלק מהחניכים ,כאלו עם בעיות רפואיות מיוחדות ,יש קושי
לרכוש ביטוח במסגרת הרכישה הכללית ולכן עליהם לבצע את הרכישה עצמאית במסגרת קופת
החולים שלהם או כל מבטח אחר לשיקולם.
 .11רפואה:
את המסע לכל אורכו ילווה איש רפואה  .אם מוכר לכם רופא3ה או פראמדיק3ית שמעוניינים
להצטרף לליווי המסע בהתנדבות  ,ניתן לפנות ליוני בן דור רכז המסע ,בטלפון  01-5115111או
במייל .yoni@noal.co.il
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 .15אנו ממליצים בחום רב להשתתף באספת הורים:
מצורפים עבורכם מועדי אספות ההורים וזאת על מנת להציג את תכני וארגון המסע  ( .משך
הכינוס כשעה וחצי ,יתכנו שינויים במועדים ובמיקום יש להתעדכן בסמוך למועד).
תאריך

יום בשבוע

מחוז

מיקום

שעה

16.11.16

רביעי

איילון

מרכז התנועה

16.11.16

רביעי

חיפה

זיכרון יעקב

10:00
10:00

17.11.16

חמישי

שרון

כפר סבא

10:00

17.11.16

חמישי

צפון

רמת ישי

10:00

10.11.16

ראשון

דרום

מזכרת בתיה

10:00

10.11.16

ראשון

מרחב התיישבותי

מוא"ז משגב

10:00

11.11.16

שני

שרון

הוד השרון

10:00

11.11.16

שני

ירקון

ראש העין

10:00

11.11.16

שלישי

ירושלים

ירושלים

10:00

11.11.16

שלישי

חיפה

חיפה

10:00

11.11.16

רביעי

ירושלים

מודיעין

10:00

המסע מאושר על ידי משרד החינוך והוא כפוף לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
בברכת "עלה והגשם"
מרכזי המסע
טלפונים חשובים
מטה וארגון ,12-4064005 :מטה פקס'142-2226562 :
סוכן הנסיעות – הילל טורס בע"מ 12-2602211 :
הנוער העובד והלומד , 12-4064021 :מחדשים12-4064051 :
המחנות העולים  , 12-4241042 :בני המושבים12-2112222 :

לשאלות ופניות ניתן לפנות למדריך "הלילה"_________________ -
כתובת הפייסבוק של המסע -המסע לפולין -הסתדרות הנוער העובד והלומד
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ומי  ...מוזמן לצאת עם התנועה למסע ???
השימוש בלשון זכר הוא לצורך הנוחות בלבד ומיועד לבנות ובנים גם יחד

 .1חניך שמאוד רוצה לצאת.
 .1חניך שיהיה מסוגל לעמוד בתכני המסע.
 .1חניך שרופאו אישר בכתב את כשירותו הפיזית.
 .5חניך שכשיר למסע בהיבט הנפשי ,הרגשי (אם יהיה צורך ,בהכרעת פסיכולוג המשלחת) ,מי
שמטופל רגשית /נפשית מחויב באישור המטפל האישי שלו.
 .5חניך שפעיל מזה זמן בתנועה.
 .6חניך שחבר בקבוצה תנועתית – חברות פעילה בתנועה (חניך קבוצתי).
 .7חניך שמודרך הדרכה ממשית בתנועה.
 .8חניך שמאפשר פעילות תוכן בסביבתו.
 .7חניך שמקבל את מדריכו ומדריכו מקבל אותו.
 .10חניך שהמדריך שלו-לאחר הכרות עמוקה-יכול ומוכן "לקחת עליו אחריות" ולהחזירו בשלום
הביתה!
 .11חניך שמדריכו למד אותו ,מכיר אותו ,שוחח אתו שיחות עומק .סיכם אתו את שנדרש{השיחה
תסוכם בכתב ותכניה ישמרו אצל מרכזי המשלחות}.
 .06חניך ששומר ושמר מרחק מסמים ,אלכוהול ,אלימות ופשע.
 .11חניך ששני הוריו אישרו יציאתו למסע.
 .05חניך שמשתתף בתהליך ההכנה במלואו ( פעולות ,סמינרים וביקור בתערוכה ) השתתפות
פעילה ומעמיקה { -משתתף לא רק נוכח}.
 .15חניך שנרשם בזמן והעביר כנדרש את כל פרטיו וחובותיו.
 .16חניך שמותרת יציאתו מהארץ והוא מחזיק דרכון בעל יתרת תוקף{ 6חודשים אם גילו מתחת
לגיל  18ושנה אם גילו מעל גיל .}18
 .17חניך שישתתף בצורה מלאה בכלל הסמינרים.
 .18חניך שהתנהגותו נאותה ותנועתית.
 .17חניך שישתתף בתדרוך קב"ט משרד החינוך ,בשמיעת עדות בכנס בתל אביב.
 .10חניך שישתתף בתדרוך בטחון ,בטיחות ובריאות שיבוצע ע"י מדריך קבוצתו.
 .11חניך שעמד בדרישות הרישום.
 .11חניך שעלות יציאתו מסובסדת (שעמד בקריטריונים) ורק לאחר שהוכיח גיוס עצמי ממשי.
 .11חניך ששילם תשלום בפועל (ניתן בתשלומים דחויים) עד המועד האחרון שיפורסם.
 .11חניך שמבין שאי עמידה באחד או יותר מסעיפים אלו תמנע יציאתו למסע או תופסק במהלכו.
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טופס הרשמה ותשלום מסע לפולין -הנוער העובד והלומד 2-02.2.6102
בלועזית (כפי שרשום בדרכון)
שם משפחה____________________ שם פרטי____________
מספר דרכון___________________________ תוקף_______________

מחוז____________

קבוצה_____________

קן\סניף_____________________.

שם מדריך הקבוצה ______________________ נייד ______________________.

(עברית)
שם משפחה__________________________ שם פרטי_______________

זכר /נקבה

ת .זהות__________________________ תאריך לידה_________________________
טלפון בבית__________________________ נייד ________________________
כתובת מלאה______________________________________ מיקוד____________
דוא"ל של החניך\ה__________________________ שם ביה"ס בו החניך/ה לומד/ת ____________

נא לסמן בעיגול -בשרי 3צמחוני 3כשר  3מזון ללא גלוטן
חיוב ראשון יתבצע החל מחודש ינואר 6102

עלות לנוסע בחדר זוגי 1 .₪ 5211 :תשלומים בכרטיס אשראי/צקים ללא ריבית וללא הצמדה.
סוג כרטיס האשראי___________  ,מס' הכרטיס_______________________  ,תוקף___________ 2 ,ספרות אחרונות
בגב הכרטיס (  ,________) CVVשם בעל הכרטיס______________________  ,מס' ת .זהות של בעל
הכרטיס_______________ ,טלפון נייד של בעל הכרטיס___________________ מס' תשלומים_____,
( E-mailאליו תשלח הקבלה)_______________________________________________.
האם אתה סובל מ:
בעיה רפואית (קבועה ומתמשכת) :כן  3לא במידה וכן פרט _________________________
אלרגיה  :כן  3לא ____________________ אלרגיה לתרופות :כן3לא _________________
מתחייב לעדכן כל מידע בהקשר לרגש ונפש שקשור בבני3ביתי.
אני הורה החניך מאשר אמיתות הנתונים ואת יציאת בני  3בתי למסע לפולין.
אני הורה החניך מאשר פרסום תמונת ילדי באתר הפייסבוק של המסע.
הנני מאשר לאיש הרפואה במסע לתת תרופות לבני3ביתי
שם ההורה _______________ת.ז( _____________ .חתימה) ________________ תאריך מילוי הטופס _______
נא למלא את כל סעיפי הטופס בכתב קריא וברור.
לטופס ההרשמה והתשלום יש לשלוח צילום דרכון ברור,
משתתף שגילו מתחת ל  - 01חובה לדאוג לדרכון שתוקפו לפחות עד אוקטובר .6102
משתתף שגילו מעל  -01חובה לדאוג לדרכון שתוקפו לפחות עד אפריל .6101
אשת קשר במשרדי הלל טורס – רגינהREGINA@HILLELTOURS.CO.IL -
בירורים ושאלות ניתן להפנות למשרדי 'הלל טורס' ,מחלקת פולין.
כתובתנו :בן יהודה  26תל אביב .22520
טלפון 03-6216300 :שלוחה 4/014
פקס.12-4612222 :
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