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המשלחת לפולין – מחזור ל"ב
חוזר מסע -תיכון היובל
תלמידים והורים יקרים,
המסע יוצא לדרך ביום חמישי .26/10/17 ,אנא קראו בעיון את כל המידע המצורף וחתמו עליו בסופו .יש להביא
לבית הספר את הטפסים הבאים עד יום חמישי: 19/10 ,
 .1חתימה על התחייבות לפני יציאה למסע ,חתום על ידי הורה ותלמיד (מופיע בסוף מסמך זה).
 .2צילום דרכון (חל איסור לצאת עם דרכון זר במסגרת המסע!)
 .3אישור חתום על ידי רופא המתיר יציאה למסע .במידה וקיימות הגבלות רפואיות יש לציין אותן ולהביא
אישור מיוחד.

פרטי הטיסות:
היציאה לשדה התעופה תהיה מאורגנת מטעם המשלחת בלילה שבין יום רביעי ( )25/10לבין יום חמישי (.)26/10
יש להגיע לשער הקדמי של בית הספר בשעה .01:00
המראה 26/10 :מתל אביב בשעה  05:00חברת  ENTER AIRנחיתה משוערת בוורשה בשעה .07:50
חזרה:

01/11

מקטוביץ בשעה  23:00חברת  .ARKIA INTERNATIONALנחיתה משוערת בתל אביב
ביום חמישי  2/11בשעה 2:25

לגבי חזרה משדה התעופה -ישנה אפשרות לחזור באוטובוס לבית הספר או שהחזרה תהיה עצמאית .ראו הערה
בסוף חוזר זה .אנא סמנו בהתאם לבקשתכם .נא לוודא שעת נחיתה סופית בטלפון.03-9723333 :
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תכנית המסע (בכפוף לשינויים ואילוצים שייקבעו במקום)
יום ה' 26/10/17
משעה

עד שעה

פעילות

05:00

07:50

טיסה שד"ת בן גוריון-שד"ת ורשה

07:50

10:00

שד"ת ורשה

10:00

10:30

נסיעה

10:30

12:30

בית קברות יהודי ורשה

12:30

13:30

נסיעה

13:30

16:00

גן החיות ורשה

16:00

16:30

נסיעה

16:30

17:30

זלוטה  -ורשה

17:30

18:00

ואליצוב -שלנגל  -ורשה

18:00

18:30

כלודנה  -ורשה

18:30

19:00

נסיעה

19:00

הערות

מלון HOTEL NOVOTEL CENTRUM

ארוחת ערב ,שיחות ערב

יום ו' 27/10/17
משעה

עד שעה

פעילות

הערות

5:30

07:00

מלון HOTEL NOVOTEL CENTRUM

השכמה ,ארוחת בוקר ,התארגנות

07:00

10:30

נסיעה

10:30

11:30

בית הכנסת של טיקוצ'ין

11:30

12:00

כיכר העיר טיקוצ'ין

12:00

12:30

נסיעה

12:30

13:30

יער לופוחובה  -טיקוצ'ין

13:30

15:00

נסיעה

15:00

16:30

טרבלינקה

16:30

18:30

נסיעה

18:30

מלון נובוטל

הדרכה וטקס

בשל חשיכה מוקדמת ,לא יהיה אפשר לשהות
באתר אחרי 16:30

התארגנות ,קבלת שבת ,סעודה ,שיחות ערב
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יום שבת 28/10/17
משעה

עד שעה

פעילות

הערות

7:00

09:00

מלון HOTEL NOVOTEL CENTRUM

הורדת מזוודות לחדר אחסון (איסוף במוצ"ש),
ארוחת בוקר ,התארגנות

09:00

09:30

הליכה

09:30

13:30

מסלול הגבורה  -ורשה

החומה במסלול ,מילא  ,18אנדרטת רפפורט

13:30

15:30

המוזיאון לתולדות יהודי פולין  -ורשה

זמן מינימום להדרכה :שעתיים ,טקס

15:30

16:00

הליכה

16:00

18:00

עיר עתיקה ורשה

18:00

18:30

נסיעה

18:30

19:30

מסעדה גרומדה שד"ת או סנגייט  -ורשה

ארוחת ערב  +פולקלור

19:30

22:30

נסיעה

איסוף מזוודות מהמלון ונסיעה ללובלין

22:30

סיור

מלון HOTEL LUBLIN

יום א' 29/10/17
משעה

עד שעה

פעילות

הערות

7:00

09:00

מלון הלובלין

השכמה ,ארוחת בוקר ,הורדת מזוודות
לאוטובוסים

09:00

09:30

נסיעה

09:30

13:30

מאיידנק  -לובלין

טקס

13:30

15:00

נסיעה

כולל עצירה לארוחת צהריים

15:00

16:30

קרסניק

16:30

21:00

נסיעה לקרקוב

21:00

מלון HOTEL EXPRESS
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יום ב' 30/10/17
משעה

עד שעה

פעילות

הערות

6:30

08:00

מלון HOTEL EXPRESS

השכמה ,ארוחת בוקר ,התארגנות

08:00

08:30

נסיעה

08:30

12:30

קרקוב

12:30

13:00

נסיעה

13:00

14:00

פלאשוב  -קרקוב

14:00

14:30

נסיעה

14:30

17:00

סוקניצה זמן חופשי  -קרקוב

17:00

18:00

נסיעה

18:00

מפגש בבי"ס עם בני נוער פולני

מלון אקספרס קרקוב

לא יהיה זמן חופשי מעבר לזמן זה!

ארוחת ערב ,שיחות

יום ג' 31/10/17
משעה

עד שעה

פעילות

הערות

6:00

08:00

מלון HOTEL EXPRESS

ארוחת בוקר ,התארגנות

08:00

08:30

נסיעה

08:30

10:30

גטו פודגוז'ה  -קרקוב

10:30

12:00

נסיעה

12:00

16:30

בירקנאו

16:30

18:00

נסיעה

18:00

סיור ארוך מכיכר פודגורסקי ,בית מרקחת וחומה
גדולה

טקס

מלון אקספרס קרקוב

ארוחת ערב

יום ד'  01/11/17חג כל הקדושים
משעה

עד שעה

פעילות

הערות

05:00

07:00

מלון HOTEL EXPRESS

הורדת מזוודות לאוטובוס ,ארוחת בוקר

07:00

08:30

נסיעה

08:30

13:00

אושוויץ -מחנה

13:00

14:00

נסיעה

כולל צהריים
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משעה

עד שעה

פעילות

14:00

15:30

בית הכנסת של בנדין

15:30

16:30

נסיעה

16:30

19:00

מלון אנג'לו  -כביש  78קטוביץ קיילצה

19:00

20:00

נסיעה

20:00

23:00

שדה תעופה קטוביץ'
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הערות

ארוחת ערב  +סיכום מסע

המראה .23:00 :נחיתה )2/11( 02:25

חזרה ללימודים ביום ראשון .5/11/17

הוראות והנחיות להתנהגות משלחת המסע לפולין
למסע יוצאים  163תלמידים אליהם יצטרפו  8מורים מלווים מבית הספר 5 ,מדריכים (סה"כ  5קבוצות הדרכה),
רופאה ,קב"ט ומנהלן מטעם חברת הנסיעות .המשלחת תנוע בארבעה אוטובוסים.
עמידה בלוח הזמנים הינה הכרחית להצלחת המסע!!
המסע לפולין אינו טיול אלא מסע לימודי .הגדרה זו משנה באופן מהותי את דרך התנהגותנו ואת הציפיות והדרישות
של נו מהסביבה .אנו מסיירים בפולין ובקרב תושבי פולין ועלינו להתנהג כאורחים ובהתאם לכללי המקום .המסע
נערך תחת כללי ביטחון מחמירים ,אי לכך לכל פעולה יש לקבל אישור מראש .אין להראות יחס של התנשאות או
זלזול בשום צורה שהיא .יש להימנע מכל התנהגות שעלולה לפגוע במארחים שלנו.

מידע כללי והוראות להתנהלות במסע:
מטבע -המטבע המקומי הוא זלוטי .יש להחליף את הכסף עוד בארץ ואין להסתמך על החלפת הכסף בפולין (לא
יהיה זמן לכך גם בשדה התעופה) .אין צורך ביותר מ 100 -דולר (כ 350 -ש"ח שהם  350זלוטי).
טלפונים -כדי להתקשר לארץ אין לעשות שימוש מהטלפונים בחדרי המלון .תעריף השיחות מהמלון יקר מאוד
ובמיוחד שיחות בינ"ל .כל שיחה מחדר המלון תשולם על ידי התלמידים בחדר למחרת בבוקר.
קידומת חיון של פולין / 48 :קידומת חיוג של ורשה / .22 :קידומת חיוג של קרקוב12 :

תיכון ה"יובל" הרצלייה ,רחוב דוד שמעוני  ,27ת.ד ,5556 .הרצלייה מיקוד 46100
טל ,09-9567587 ,09-9542529 ,09-9541055 ,09-9503604 :פקס09-9553423 :
דא"ל hayovel101@gmail.com :אתרhttp://hayovel.co.ill :

עיריית הרצליה המחלקה לחינוך

תיכון היובל הרצליה

מס' ביה"ס 541169

חיוג מפולין לישראל גוביינא  / 1197-972-800-00חיוג מפולין לישראל ללא גוביינא 972-00
מומלץ לרכוש חבילת גלישה/שיחות חו"ל טרם הנסיעה -כדי להימנע מהוצאות מיותרות במהלך השהות בפולין.
במהלך היום המשלחת נמצאת בפעילות ,סיורים ,הדרכות וכיו"ב -ההורים מתבקשים שלא להפריע למהלך המסע.
התלמידים יצרו אתכם קשר בזמנים שיהיו פנויים לכך.
זרם חשמלי :הזרם הוא  220וולט ,כמו בארץ .יש לדאוג להביא מטענים לטלפונים.

הנחיות כלליות:
 .1שימרו על שקט ,דברו בנימוס ,אל תתפרצו ,שמעו על סדר ומשמעת.
 .2הדיוק בלוח הזמנים הוא קריטי להצלחת המסע .כל איחור קטן יגרום לשיבוש בתכנית המסע .עליכם להקפיד
על זמנים!
 .3שימרו על רכושכם ,על רכוש חברי המשלחת האחרים ועל רכוש ציבורי.
 .4שימרו על ניקיון :באוטובוס ,במלון ובכל אתר בו נבקר.
 .5שימרו על הכללים והמנהגים המקובלים בכל מקום בו נבקר וכבדו אותם .זכרו -אנו אורחים בפולין!
 .6הקפידו על ביצוע הוראות הביטחון אותם קיבלנו מקב"ט משרד הביטחון.
 .7הימנעו מוויכוחים פוליטיים עם אנשים זרים.
 .8דווחו למורה האחראי על כל בעיה בה אתם נתקלים.
 .9חל איסור מוחלט על רכישה ,הבאה או שימוש במשקאות אלכוהוליים ,נרגילות ,סמים או חומרים מסוכנים
כלשהם.

בשדה התעופה ובמטוס:
-

יש להגיע לדלפק היציאה בשדה התעופה בזמן הנקוב בכרטיס העלייה למטוס.

-

יש לשבת אך ורק במקום שנקבע לכם בכרטיס העלייה ,הימנעו מהסתובבות במטוס.

-

לפני צאתכם מהמטוס וודאו שלא שכחתם את דרכונכם.
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בנחיתה בוורשה
 .1כל חברי המשלחת יתרכזו במקום אחד כדי למנוע עיכובים מיותרים בשטח הטרמינל .אין לצאת משטח איסוף
המזוודות עד שמתקבלת הוראה מסודרת ממנהל המשלחת ואיש הבטיחון.
 .2אין לעזוב את שדה התעופה ללא אישור המורה המלווה.
 .3לא תבוצע החלפת כספים בשדה התעופה.

במלון
 .1עם ההגעה למלון יש להמתין בסבלנות עד לגמר סידורי הקליטה במלון.
 .2עם קבלת המפתח והגעה לחדרים -סירקו את החדר ובידקו את תקינות הציוד .יש לדווח מיד על כל ציוד לא
תקין ,אחרת תחויבו בתשלום עבור הנזקים (גם אם אינכם אשמים בו) .עלות נזק עלולה להיות גבוהה ביותר.
 .3היציאה מן המלון אסורה בתכלית האיסור! כל יציאה ללא אישור מאיש הביטחון ורכז המשלחת תגרור
הרחקה מהמסע באופן מיידי!
 .4אין להעביר ציוד מחדר לחדר .פריט שייאבד יחויב בתשלום.
 .5אין להשתמש במיני בר ,בטלוויזיה ובטלפון בחדרים -החיוב יוטל עליכם בבוקר למחרת.
 .6שעת כיבוי אורות אינה בגדר המלצה ,אלא חלק מנהלי האבטחה המחמירים.
 .7אין להסתובב בין החדרים או במסדרונות לאחר כיבוי אורות .מלבד זאת שימו לב ,במלון ישנם אורחים
פרטיים .כל הפרעה או רעש (גם בחדרים בלילה) לאורחי המלון פוגעת בתדמית בית הספר ובעיקר בתדמית
המדינה.
 .8אין לשתות אלכוהול .תלמיד שייתפס -יוחזר לארץ על חשבון הוריו.
 .9אין להזמין שרות חדרים ואין להזמין אוכל מחוץ למלון ( .)take awayאין לכך אישור ביטחוני!
 .10אין להחליף חדרים לאחר מסירת המפתחות ללא אישור ראש המשלחת.
 .11חל איסו ר מוחלט על עישון בחדרי המלון .החדרים מצוידים בגלאי עשן .תלמיד שיימצא מעשן ישלם קנס כספי
למלון.
 .12במקרה של בעיה רפואית או כל בעיה אחרת -יש לפנות למורה המלווה או לרופאת המשלחת.
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 .13היציאה מהמלון תהיה מיד לאחר ארוחת הבוקר .לא יהיה זמן לסידורים נוספים .לכן יש לסיים את כל ההכנות
בערב הקודם ולרדת לארוחת הבוקר עם הציוד הנדרש לאותו יום.
 .14לפני עזיבת המלון יש לוודא כי לא השארתם חפצים בחדר ,בשירותים או בארונות .לא ניתן יהיה לחזור למלון
לאחר שעזבנו אותו.
 .15בכל בוקר ודאו כי הדרכון נמצא ברשותכם!
 .16כל נזק שייגרם ישולם במלואו על ידי התלמיד!

נהלי השכמה
 .1ההשכמה היא באחריות התלמידים בלבד!
 .2כל איחור או עיכוב יגרום לכל המשלחת לא להיכנס לאתר שנקבע מראש.
 .3אין לארוז את הדרכונים ,כרטיסי טיסה וכסף במזוודות .פרטים אלה יש לשמור בתיק שיהיה צמוד אליכם.

אוכל ושתייה
 .1באוטובוסים יימצאו בקבוקי מים אותם ניתן יהיה לקחת לסיורים.
 .2אסור לאכול באוטובוסים אלא אך ורק בהפסקות.
 .3בבוקר -יש להגיע לכל ארוחת בוקר ולהירשם אצל המורה המלווה של הקבוצה לפני שמתיישבים לאכול.
 .4ארוחת הצהריים תתקיים בנקודות עצירה במהלך יום הסיור.
 .5יש להקפיד על סדר וניקיון ולהשליך לפח את כל שאריות הארוחה .זכרו -אנחנו אורחים בארץ זרה.

אוטובוסים
 .1האוטובוסים נועדו לשירותנו ולרווחתנו .שימרו על ניקיון ועל התנהגות תרבותית .דאגו לזרוק את הפסולת
לפחים כדי שיהיה נעים לכולם.
 .2בסיום היום יש לדאוג לאסוף את הלכלוך שהצטבר במהלך הנסיעה.
 .3התחשבו בבקשות חבריכם הנוסעים אתכם וברגשותיהם .דאגו להביא אזניות לשימוש עצמי.
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 .4אין לעלות לאוטובוס ללא בדיקה מקדימה של קב"ט או ללא הוראה מפורשת של המורה המלווה.
 .5אין להסתובב באוטובוס בזמן הנסיעה.
 .6במקרה של השחתת ציוד -התלמידים ישלמו מכיסם.
 .7בזמן ההדרכה באוטובוס אין להשתמש באוזניות או בטלפונים ניידים.
 .8את המזוודות מעמיסים בבוקר ואין אפשרות לפתוח את תא המטען עד ההגעה למלון מסיבות בטחוניות!
 .9היו אדיבים כלפי הנהג והמלווה הפולני -אין להיכנס איתם לשום ויכוח.
 .10לקראת נסיעות ארוכות (ויהיו לא מעט כאלה) השתדלו להימנע משתייה מרובה או משתיית משקאות
משתנים (כגון משקאות עם קפאין) .השירותים באוטובוסים אינם בשימוש והנהגים אינם יכולים לעצור במהלך
הנסיעות .חכו להפסקה בסבלנות.
 .11בכל עלייה לאוטובוס בבוקר יש להציג למורה המלווה את הדרכון שלכם.

במהלך הסיורים ברחובות ובאתרים
 .1יש לשמור על שקט ,לדבר בנימוס ,לשמור על סדר ,לא לדחוף או להידחף.
 .2יש להישמע תמיד להוראות המדריכים ,המורים המלווים ואיש הביטחון.
 .3אין לשיר שירים בעברים ולשאת דגלים ברחובות .אין להתעמת עם תושבים מקומיים בשום מקרה!
 .4אין ללבוש בגדים עם כתובות בעברית או עם סמלי המדינה .את חולצות המשלחת אפשר ללבוש רק בטקסים
או במקומות שיוגדרו לכך מראש.
 .5בכל הזדמנות שבה יש עצירת שירותים -נצלו זאת כי אין עצירות נוספות .השירותים בדרכים בתשלום .נא
כבדו זאת!
 .6חל איסור מוחלט על כניסה לחנויות או קנייה ללא אישור מראש המשלחת.
 .7אין לדבר בטלפון ,לשמוע מוזיקה ,לאכול או לעשן בזמן ההדרכות!
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 .8קוד לבוש  :חובה ללבוש מכנסיים ארוכיים וחולצות צנועות ונעליים סגורות (אין ללבוש גופיות או חולצות בטן,
אין ללבוש חצאיות או שמלות קצרות ,אין ללבוש מכנסיים קצרים -קר מאוד בעונה הזאת ,אין להגיע בכפכפים
או סנדלים).
 .9יש לכבד את המדינה המאארחת ולהתנהג כלפי האנשים ברחוב בנימוס ובדרך ארץ .זכרו -אנחנו אורחים.
 .10חלק מן האתרים ממוקמים בלב אזורי מגורים -יש להקפיד שלא להפריע לתושבי המקום ולא להרעיש או
לחסום את התנועה.

קניות וזמן חופשי (בכפוף לאישור בטחוני):
 .1אם קניתם ביוטי פרי בארץ -מומלץ להשאיר את החבילה ולאסוף אותה עם החזרה .בשדה התעופה של
קטוביץ' ניתן לבזבז את עודפי הזלוטי שנותרו לכם.
 .2חל איסור מוחלט לרכוש משקאות אלכוהוליים.
 .3חל איסור מוחלט על קניית בובות פרווה ברחוב או בחנויות -הם יוחרמו בשדה התעופה.
 .4חל איסור על קנייה של מזון ,משקאות או חפצים אחרים אלא בזמן החופשי היחיד המוקצה לחברי המשלחת
(יום שני  30/10בצהריים).
 .5בזמן החופשי יש לנוע בזוגות או בשלשות ואין ללבוש את חולצות המשלחת.
 .6יש לוודא שמקום המפגש ידוע וברור.
 .7אם הלכת לאיבוד -המתן במקום זמן סביר עד שיבחינו בהיעדרך .בזמן ההמתנה יש להתקשר לקב"ט ,למורה
המלווה או לראש המשלחת .אל תנסה לחפש את הקבוצה.

רשימת הציוד הנדרש למסע
מזג האוויר :קר מאוד .אך יש הבדל ניכר בין הטמפרטורה בתוך המלון והאוטובוס -שם ישנו חימום -לבין
הטמפרטורה בחוץ ,בשטח הפתוח .לכן ,יש להצטייד בבגדים שיתאימו לשני המצבים .רצוי להתלבש בשיטת "הבצל"-
בשכבות (גופיות ,געטקס ,סווטשרט ,מעיל וכו') .אין להגיע עם בגדים  /תיקים שעליהם כתובת בעברית.
תכנית המסע לא משתנה בהתאם למזג האוויר ואין אפשרות בשום מקרה להישאר באוטובוס.
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יש לסמן את המזוודה שלכם בסרט צהוב (צבע המשלחת) וגם בסרט בצבע הקבוצה:

קבוצה  :1כחול  /קבוצה  :2אדום  /קבוצה  :3ירוק  /קבוצה  :4לבן  /קבוצה  :5סגול

אין להביא יותר ממזוודה אחת במשקל מקסימום של  20ק"ג! על משקל עודף תחויבו בתשלום מיידי בשדה
התעופה.
יש להצטייד בדרכון בתוקף ( 6חודשים לפחות .לא תתאפשר כניסה לפולין עם דרכון בתוקף פחות מזה) .חשוב
לשמור אותו לאורך כל המסע בפאוץ' מוסתר ,בחגורת בטן או במקום נסתר בתיק .בנוסף ,שימרו גם על מספרי טלפון
חיוניים למקרה של אובדן -טלפון של המלונות ,של המורה המלווה וכו'.

!! ליום הראשון יש להביא אוכל לבוקר ולצהריים .לא תהיה אפשרות לקנות!!!
בטיסה מישראל לפולין ובחזרה -אסור לעלות למטוס עם :נוזלים ,ג'ל ,תרסיסים ,משחת שיניים ,קרמים ,שמפו,
משקאות ,בושם ,דאודורט ,תרמוס ,מספריים ,פצירה או כל חפץ חד אחר -כל אלו יש לארוז במזוודה עצמה.

רשימת ציוד למזוודה (מזוודה אחת -מקסימום  20ק"ג)
כובע ,צעיף ,כפפות ,חם-צוואר
מעיל מחמם ועמיד בגשם
נעליים נוחות להליכה ורצוי גם אטומות למים (אסור לחלוטין להסתובב עם נעליים פתוחות)
גרביים חמים
בגדים ונעליים להחלפה
סווצ'רט ,סוודר
גופיות ולבנים חמים
כלי רחצה (סבון ,כלי גילוח ,שמפו ,משחה ומברשת שיניים ,הגיינה לבנות ,במלונות יש מגבות)
שעון אישי ושעון מעורר
משקפיים רזרביים (למרכיבי משקפיים) או עדשות מגע
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מטען לחשמל/פלאפון
חולצה לבנה -לערב שבת
שקית לכביסה מלוכלכת
תרמוס (מומלץ מאוד ,כדי לשתות שתייה חמה לאורך היום .יש להעביר לתיק יד אישי רק לאחר הנחיתה)
תרופות קבועות לשימוש אישי
מטרייה קטנה
חולצת משלחת
כיפה לבנים
את המזוודה תוכלו לפתוח רק בפולין בערב במלון ולכן חשוב לארגן את תיק היד עם כל הנדרש כולל מזון
למהלך היום הראשון.

רשימת ציוד לתיק אישי (תיק גב) שנמצא אתכם כל הזמן (במטוס ,באוטובוס)
סווצ'רט המשלחת
כיפה/כובע
כלי כתיבה
רשימות של בני משפחה  /קרובים שברצונכם לקרוא את שמותיהם בטקסים
נייר טואלט ,טישו ,מגבונים
אלכוג'ל (אין להעלות לטיסה)

תרופות

כפפות ,צעיף ,חם צוואר
רצוי להביא פלסטרים ,תרופות נפוצות נגד כאב ראש,

שקיות ניילון קטנות

בחילות או הקאות ,כאבי בטן ,כאבי גרון ,טיפות עיניים,

מצלמה/טלפון

טיפות אזניים וכיו"ב .המשתמש בתרופות אישיות קבועות-

תרמוס

ידאג להביא את הכמות הדרושה לכל התקופה ,כמו

מטרייה מתקפלת קטנה

משאפים וכו' .מרכיבי משקפיים -יש להצטייד בזוג חלופי.

ציוד להיגיינה אישית (לבנות)
כבל ( usbמומלץ לשימוש בטקסים)
כבל ( auxמומלץ -לשימוש בטקסים)
ערכת שמע (תקבלו אותה לפני היציאה למסע)
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** יש לקרוא ולחתום בסוף
שם התלמיד______________________ :

כיתה______ :

*** יש לצרף לספח חתום זה גם צילום דרכון וגם אישור
רופא

ספח חוזר -המסע לפולין תשע"ח
לכבוד מנהל המשלחת ,צוות המורים המלווים והמדריכים,
 .1אני מאשר כי קראתי את חוזר המסע לפולין בעיון יחד עם הורי ,והנני מתחייב למלא אחר כל הנאמר בו והבנתי את
ההשלכות העלולות להיגרם במידה ולא אתנהג כפי שמצופה ממני.
 .2הנני מאשר לבני/בתי להשתתף במשלחת לפולין תשע"ח.
 .3לא ידועה לי מגבלה בריאותית המונעת מבני/בתי להשתתף באיזושהי פעילות.
 .4לבני/בתי יש מגבלה בריאותית המפורטת במכתב רצוף של רופא המשפחה המאשר את יציאת בני/בתי למסע.
 .5אני מאשר את השתתפות בני/בתי בכל פעילויות ההכנה ובכל הפעילויות במסגרת המסע .ידוע לי כי לא ניתן שלא
להשתתף באחת הפעילויות במסגרת המסע.
 .6אני מודע לכך שאם בני/בתי יהיו מעורבים באירוע חריג טרם יציאת המשלחת לפולין -תימנע יציאתו/ה למסע ודמי
הביטול יחולו על ההורים.
 .7אני מודע לכך שאם בני/בתי יהיו מעורבים באירוע חריג בפולין הדבר יגרור הרחקתו/ה מהמסע והחזרתו/ה לארץ באופן
מיידי על חשבון ההורים.
 .8הגדרת אירוע חריג הוגורר ביטול יציאה או החזרה לארץ :קניית ו/או החזקת שתיית אלכוהול ,הימורים ,עזיבת
המשלחת ללא אישור ,ונדליזם ,אלימות ,אי קבלת מרות או כל פעולה הנוגדת את החוק הישראלי ו/או הפולני.

תאריך

חתימה התלמיד

שם ההורה

_______

____________

______________

חתימת ההורה

______________

לצורך היערכות אוטובוסים מראש יש להקיף את התשובה הרצויה:
עם הנחיתה לארץ -אני מעוניין לחזור עצמאית עם ההורים  /עם אוטובוס של בית הספר
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