
תיכון בן צבי קרית אונו–מסע לפולין 



...קצת עלינו

ועדהקמתהמאז.1974בשנתהוקמהמ"בעטרוולאקדמי❖
,השירותאיכותאתדגלהעלטרוולאקדמיחרטה,היום

מגוונתהעסקיתפעילותנו.והמקצועיותלמצוינותהשאיפה
לחברותתעופתיאו/ותיירותימענהבמתןומתמקדת
במסעותומבוגריםנוערולבניעסקיםלאנשי,ולארגונים
.לפוליןשורשים

משרדכזכייניתמשמשתטרוולאקדמישלהקבוצותמחלקת❖
שנהמדיומוציאה,לפוליןסמינריםולביצועלארגוןהחינוך

.מרוציםנוסעים10,000-כ

לקבוצותמענההנותנתבפוליןקבועהנציגותלמשרדינו❖
.במסעשהייתםזמןבמשך





קצת על פולין

.מדינה מערבית❖

.מיליון תיירים בשנה25-כ❖

(.אלף בני נוער במסעות45מתוכם רק )

!ביום6,500בממוצע מעל , מיליון מבקרים בשנה2.5-כ–באושוויץ 

.חשיבות המשלחות לפולין❖

.התייחסות כסטודנטים ישראליים❖

.זלוטי פולני–מטבע מקומי ❖



ביטחון

.י  משרד החינוך"משלחת ממלכתית מפוקחת ע❖

.כ"באחריות היחידה לאבטחת אישים של השב❖

.מפוקחת  ומאובטחת, התוכנית מלווה❖

(.פירוט של חצאי שעות)

.י צוות מאבטחים ישראלי"סריקת אתרים לפני הגעת כל משלחת ע❖

.אבטחה בבתי המלון❖

.מאבטח נושא נשק בכל אוטובוס❖

.ליווי נקודתי של משטרת פולין❖



מועדי המסע

3/4-9/4/2019–תאריכי מסגרת ❖

בוקר  ', יום ד03/04/2019–טיסת הלוך 

,  לילה', יום ג09/04/2019–טיסת חזור ❖

לפנות בוקר',  יום ד10/4/2019: צפי הגעה ארצה

.שעות3.5-כ –משך זמן הטיסה ❖

-חברת הטיסה ❖

!שעה אחורה–הפרשי שעות ❖



בתי מלון

.ימים7, לילות6❖

.בתי מלון בדרגת תיירות טובה❖

.תלמידים בחדר2❖

(ס "ייתכנו מעט שלישיות על פי בקשת ביה)

❖Wi-Fiברוב המקרים לא בתשלום נוסף, בחדרים.



כלכלה

.כריך ושתייה–במהלך הטיסה ❖

.בבית המלון על בסיס מזנון,  מעושרת, חלבית–ארוחות בוקר❖

:ארוחות צהריים❖
L/B–ארוחות אישיות ארוזות.

.בבית המלון, במסעדות, בשרית–ארוחות ערב

. בקבוק לתלמיד מדי יום–מים מינרלים ❖

.י דרישה מראש"עפ–ללא גלוטן / צמחוני/כשר❖
(שבועות לפני המסע3עד –לא ניתן לשינוי )

.קבלת שבת וקידוש–ערב שבת ❖



אוטובוסים

.אוטובוסים מפוארים צמודים❖

.שהייה מרובה ולכן נדרשת הקפדה על הניקיון❖

.חל איסור לאכול באוטובוסים❖

.נהגים אדיבים מאוד❖

.מרקע באוטובוסים❖

.סטנדרט בטיחות אירופאי❖



ביטוח

: ביטוח מיוחד לפי דרישת משרד החינוך❖

תאונות דרכים  , בריאות, מטען, היטס רפואי

-מוצרים אלקטרוניים כ: הביטוח אינו כולל

.ב"כלי נגינה וכיו, סמרטפונים,מצלמה

.מחייב להודיע מראש–מחלות ובעיות רפואיות קיימות ❖

.הביטוח לא מכסה בעיות נפשיות❖



דרכונים

(.חצי שנה! )לפחות2019דרכון בתוקף עד אוקטובר ❖

.תמונה עדכנית ורלוונטית❖

!קריטי–עיכובי יציאה מהארץ ❖

.ניתן לבדוק במשטרת הגבולות

.אשרת כניסה–תעודת מעבר / דרכון זר ❖



בּודה כְּ

המטוסלבטןשתישלחבלבדאחתמזוודהעמוייקחנוסעכל❖
.ג"ק20עליעלהלאומשקלה

הגבבתיק.למטוסהנוסעעםשיעלהגבתיקלקחתיש,בנוסף❖
כלי,לבנים:כגון,(ביטחוןליתר)הראשוןליוםציודלארוזיש

.ותרופותרחצה

לשימוש(במזוודהלארוזולא)בידלהחזיקישהמעילאת❖
.בפוליןהנחיתהעםמיידי

.הטיסהלחברתישירותהנוסעי"עתשלום–עודףמשקל❖

.לטיסהנוזליםבהעלאתאיסורחל-נוזלים❖



הצוות המלווה

.  יחס חניכה קטן–מדריך ישראלי ❖

.מסייע למדריך הישראלי–מדריך מקומי ❖

.מאבטח בכל אוטובוס–מאבטחים ❖

.מורים באוטובוס2❖

.ראש משלחת❖

.איש ארגון ישראלי❖



כללי התנהגות

.היישוב ובית הספר, מייצגים את מדינת ישראל❖

.הישמעות למאבטחים❖

.כיבוי אורות❖

.הקפדה על לוחות זמנים❖

.נזקים בבתי המלון ובאתרים❖

.איסור על אלכוהול וטבק–דיוטי פרי ❖



מה עוד כולל התשלום
.ערב פולקלור❖

מפגש עם חסידת אומות  ❖
.העולם

.כניסות לכל האתרים❖

.טיפ לנותני השירות❖

.חולצת משלחת❖

.תשלום למדריכים❖

.תשלום לביטחון❖

.ביטוח❖

.יין וחלות לשבת❖

.זרי פרחים לטקסים❖

.מערכת הגברה ניידת❖

.חדרי שיחות ערב❖

קופה קטנה❖

טלפון מקומי לכל  ❖
.אוטובוס

לא כלולה–הכנה ❖
!במחיר



שונות

:דמי ביטול❖

.150₪–( יום לפני המסע35)מרגע ההרשמה ועד הכרטוס 

מחיר מלא  –ימים לפני יצאת המשלחת 8לאחר הכרטוס עד 

.ח"ש2000–של הכרטיס 

ימים טרם יציאת המשלחת כרוך בדמי8-ביטול פחות מ

ביטול מלאים

.י הביטוח במקרים של אסון מדרגה ראשונה"החזר ע

.ג"נתב/המרה בפולין. מומלץ סכום מוגדר–כסף בזבוזים ❖



התשלום

.4625₪המחיר יעמוד על ❖

:אמצעי התשלום❖

.רישום עצמאי באתר האינטרנט, תשלומים10-כרטיס אשראי  

(.קרוס למוטב בלבד), תשלומים7–המחאות 

.  חשבון המצוין' למס–העברה בנקאית 

מראש 20%תשלום . י קריטריונים והנחיות משרד החינוך"עפ–מלגות

השלמת תשלום מיד לאחר קבלת .  לפחות לשמירת המקום בטיסה 

.הסכום למלגה 

!מחייב המחאת ביטחון במקרה של ביטול 



רישום באתר אקדמי  
WWW.ACADEMY.CO.IL

קוד גישה ייעודי של בית הספר+ ז של התלמיד .יש לרשום ת

ׁ  .יש להזין כתובת מייל לקבלת סיסמת כניסה אישית  ׁ

יש להעתיק את הסיסמה שהתקבלה במייל ולהשתמש בה על מנת להיכנס לטופס הרשמה

180532

http://www.academy.co.il/


המשך רישום באתר



סיום רישום ותשלום באשראי

.ניתן לבחור לשלם מקדמה בלבד או תשלום הסכום כולו
.הסכום ישתנה אוטומטית, במידה ובוחרים לשלם מקדמה✓
ניתן לבחור מספר תשלומים  , במידה ובוחרים לשלם את הסכום כולו✓

ללא ריבית
ניתן לבצע תשלום  , במידה ורוצים לשלם במספר תשלומים גדול יותר✓

בקרדיט

4625  ₪



פרטי תשלום

.מספר תשלומים בדף התשלום/לא ניתן לשנות את הסכום

4625  ₪



הרשמה

:העברה בנקאית/ קים 'למשלמים בצ❖

.יש למלא בכתב יד ברור וקריא, דף פרטים אישיים❖

.צילום דרכון עם תמונה ומועד פקיעת התוקף❖

(.ניתן להעביר במועד מאוחר יותר)לא מגביל את הרישום 

.פירוט אמצעי התשלום❖

.את פרטי התשלום להעביר לרכזת ❖

.לשריון טיסה ובתי מלון לנרשמים במועדהתחייבות❖



זמן לשאלות


