
 

 
 בס"ד

  מסע לפולין

 שירות הלאומיהבנות 
 לחברת "בעקבות" "בת עמי"בין  ייחודיבשת"פ 

 חוויה של זיכרון ורוח

* ליז'ענסק מרקובה *  *מידאנק לובלין * * טרבלינקה *ורשה 

* לודז' * חלמנו* בירקנאו  אושוויץ * קראקוב ** זבליטובסקא גורא

 ועוד אתרים מרתקים

 5-9/12/2021, בפ"תשה טבתב' ה –' א

מסע אישי וקבוצתי אל עברו של העם היהודי, הפותח צוהר של 

היכרות עם העולם היהודי העשיר שבפולין טרום השואה ומספר את 

עמנו בתקופת השבר, את סיפור ההתמודדות ותעצומות  סיפורו של

 ,הנפש והרוח שהתגלו שם

פיקי התבוננות אל , יפתחו א, דילמות והתמודדותשאלות של זהות

 תוך עצמנו.

 מעמיקה*אישית ולימודית  חוויה*

 * תכנון וביצוע לוגיסטי ברמה הגבוהה ביותר *

 
 לפני היציאה, יתקיים מסעהמפגש הכנה לפני 

 
 



 

 

חברת "ּבִעקבֹות" מפיקה את המסעות, תוך שמירה על רמה קפדנית ביותר 

ת המסע בפועל תוך ומעורבות ישירה החל משלב התכנון הראשוני ועד להוצא

שימת דגש על השגת מטרות המסע ע"פ החלטות הקבוצה וללא פשרות בנוחות 

 .שירותי הקרקע, לוגיסטיקה ומפרט המזון והמשקאות המלווים את המסע

 

 מחיר ותנאי תשלום

 ש"ח לאדם בחדר זוגי / שלישיה. 4,580מחיר המסע הינו 

 ש"ח. 650תוספת לאדם יחיד בחדר 

 המחיר כולל:

 מדריך ישראלי ותיק ומנוסהחווייתית ומעמיקה של  כההדר 

  בת עמי מלווה מטעםחינוכי צוות  

 .מאבטח מקומי צמוד לקבוצה לאורך כל המסע 

 מדריך מקומי מקצועי צמוד לקבוצה. 

  הצמוד לקבוצה לכל אורך המסע "ּבִעקבֹות"מנהל מסע מטעם חברת. 

  טיסות( סדירות של חברת לוטLOT): 

o :08.00, נחיתה בורשה: 05.00, המראה מתל אביב: 5/12/2021 ראשון הלוך. 

o :03.30, נחיתה בישראל: 22.55: ורשה, המראה מ9/12/2021 חמישי חזור. 

 4  / טובה, לינה בבתי מלון ברמת תיירות מלאים ימים 5לילות. 

 מהדרין מפרט ארוחות משובח כשר ל: 

o  קה, טוסטים, , אומלטים חמים, שקשורמזנון עשיבארוחות בוקר ישראליות
 סלטים מגוונים, לחמים, לחמניות, שתיה חמה ומיצים. דגני בוקר,, גבינות

o בשרית או ארוחות צהרים הנארזות ע"י המשתתפים בזמן ארוחת הבוקר ,
 ע"פ העדפותיו של הנוסע.חלבית, 

o  במלון או  "ּבִעקבֹות"תסופק ארוחת ערב חמה ע"י  -ארוחות ערב עשירות
 רך העניין.באולם סמוך שהושכר לצו

o .טיש חסידי בליז'ענסק 

o ,וכו'לקטוז לורגישות לגלוטן  ,סוכרתיים יינתן מענה לצמחונים, טבעוניים 

  צמוד לקבוצה לכל אורך המסע. –אוטובוס תיירים חדיש 

 כיבוד, יסופקו לאורך המסע.ו בקבוקי מים מינרלים 

 כניסות לאתרים בשעות הפתיחה ע"פ מסלול המסע. 

 מקומיים. טיפים ושאר שירותים 



 

 

  פוליסת "שיר לנוסע"  -( של חברת שירביט   60)בריאים עד גיל ביטוח נסיעות
 מורחבת הכוללת: 

 פוליסת בסיס 
 הרחבה לכבודה 
 הרחבה לתאונות אישיות 
  הגדלת תקרת ההחזר להרחבה לביטול הרחבה לביטול וקיצור נסיעה בתוספת

 (5,000$בזמן מגיפה ) עד  וקיצור נסיעה

 לחץ כאן -להצגת הפוליסה             

  ים לפני היציאה( עקב הידבקות בקורונה ימ 7במקרה של ביטול הנסיעה )בתוך– 
 הביטוח מכסה את דמי הביטול.

  הביטוח מכסה את כלל ההוצאות  –במקרה של הידבקות בקורונה במהלך המסע
 5,000$)שהיה במלון, אוכל, כרטיס טיסה חלופי וכד'( עד לתקרה של 

   2003להרחבת הביטוח מעבר להנ"ל ניתן לפנות ישירות לחברת שירביט*. 

 
 לא כלול:

 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון: משקאות, טלפונים, מוניות וכד‘ 

  העלות וביצוע –בדיקות קרונה בהלוך במידה ובעת היציאה למסע מדינת פולין תדרוש
 באחריות הנוסעים. הבדיקה

  העלות ע"ח הנוסעים. –האופרציה באחריות "בעקבות"  –בדיקות קרונה בחזור 

    , עדכון העלות  ₪ 270בפולין הינה  PCRעלות בדיקת קרונה קבוצתית   נכון להיום)      

 המדויקת וגביה, תתבצע לפני היציאה למסע(      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shirbit.co.il/media/2182/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-shir-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-17092020-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf


 

 

 כללי:

  ופתוח לרישום בעקבותחברת "ו "בת עמי"המסע הינו יוזמה פרטית של "
בעלי תעודת  או ,זריקות 3 -)מחוסנים בלבד של בת עמי שירות הלאומי מתנדבי/ותל

 יתכנו שינויים בגלל שינוי מדיניות ממשלת פולין/ממשלת ישראל.מתחסן בתוקף( 

  כנהוג בכל יציאה לחו"ל באופן פרטי של  –היציאה הינה באחריות המתנדב/ת
 מתנדב/ת.

 .היציאה כרוכה באישור הרכזת 

  צילום דרכון בתוקף + צילום תעודת מתחסן בתוקף יש לשלוח למייל
sales@following.co.il 

 נה במינימום נרשמים ובזמינות הטיסה.קיום המסע מות 

 מספר המקומות מוגבל. -הרישום למסע הינו על בסיס כל הקודם זוכה 

  המסע לא יתקיים/ידחה והכסף יוחזר  –במידה ומדינת ישראל תאסור יציאה לפולין
 במלואו.

  המסע לא יתקיים/ידחה והכסף יוחזר  –במידה ומדינת פולין תאסור כניסה לתחומה
 במלואו.

 המסע לא יתקיים/ידחה  –מידה ומדינת ישראל תחייב בבידוד מחוסנים השבים מפולין ב
 והכסף יוחזר במלואו.

 .כל שאר תנאי רישום ודמי ביטול מופיעים בטופס ההרשמה הרצ"ב 

  חודשים מיום היציאה,  אישור יציאה מהארץ  6באחריות הלקוח להמציא, דרכון בתוקף
נה שלילית בהלוך ובחזור בהתאם לדרישות מדינות במקרה  הצורך, אישור בדיקת קורו

 ישראל ופולין.

  בלבד.רישום ותשלום בצורה מקוונת בקישורים המצורפים מטה 

  24.10.21ההרשמה הינה עד לתאריך 

  750הרישום תקף רק עם תשלום המקדמה בסך ₪. 

  קישור ישלח בהמשך.14.10.21מפגש למתעניינים יתקיים בזום בתאריך . 

 יום לפני היציאה למסע 30עד  גמר תשלום 

 

 לחצי כאן -לתשלום למסע               לחצי כאן -לרישום למסע   
 

 !א בשבילכם ובאחריותכםמסע זה הו

 
 בברכת מסע מעשיר

 צוות בעקבות&     בת עמיצוות 

https://docs.google.com/forms/d/1iO8lJqrAJF6yGSuAj1b73aV4nIscrh9NcUoemrJLtR8/edit
https://secure.cardcom.solutions/e/xIAD

