קורות בתינו
סיור לימודי בוורשה – ועוד!
04.07.2022 - 28.06.2022
הנכם מוזמנים ליטול חלק בסיור לימודי מעמיק בעולמה של
יהדות פולין – בתפארתה ובחורבנה.
לאלה שהשתתפו בקורס השנתי ב'בית שלום עליכם' ,הוא ישמש חתימה
מוחשית לנושאים שהועלו בו .לאחרים  -זאת תהיה הזדמנות לערוך
היכרות מקרוב עם נושאים עשירים וטעונים ,הקרובים לכולנו.
יהיה זה מסע בזמן אל ההיסטוריה והתרבות היהודית לדורותיה,
מראשיתה עד לשואה  -ואף אחריה.
נסייר בוורשה ,בלודז' ובמקומות נוספים בעקבות אישים ,סופרים ואנשי רוח
שהטביעו את חותמם על העולם היהודי.
בוורשה נתחקה אחר חייהם ויצירותיהם של יצחק לייבוש פרץ ,שלום אש – הסופר
הפופולרי שהיה גם נתון למחלוקת ,יצחק בשביס זינגר  -שהותיר תיאורים מפורטים
על הווייתה הרבגונית של ורשה של מעלה וורשה של מטה – יאנוש קורצ'אק
ומפעלו החינוכי ,פעילי התרבות והמורדים בגטו .עולם זה נחרב עד היסוד בשואה
– אך במסע זה נתחבר חיבור ייחודי למורשתו ,עם מיטב המדריכים.

בהשתתפות:
פרופ' אברהם נוברשטרן ,מנכ"ל בית שלום עליכם;
בני מר ,עורך ומתרגם ,מחבר הספר "סמוצ'ה";
אוריאל פיינרמן ,מרצה להיסטוריה של יהודי פולין ומדריך;
אדם קורן ,מדריך תיירות בפולין ,נכד לחסידי אומות העולם ,מתגורר בוורשה.
*תכנית ולו"ז:
יום  – 1יום שלישי28.6.22 ,
אחר
הצהריים

20:00

נחיתה בוורשה
הגעה למלון ,התארגנות
פתיחת הסמינר
שיחה  -בחוצות ורשה היהודית :גיאוגרפיה היסטורית ,בני מר
סיור פנורמי להיכרות עם העיר ,אדם קורן
ארוחת ערב
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יום  – 2יום רביעי29.6.22 ,
 9:00 – 7:30ארוחת בוקר
 9:00 - 10:00שיחה – סמוצ'ה :סיפורו של רחוב יהודי בוורשה ,בני מר
 13:00-10:30סיור  -בעקבות הרחוב האבוד ,סיור בסמוצ'ה ,בני מר
 14:00-13:00הפסקת צהריים
סיור בבית העלמין היהודי; בהמשך ,ביקור בבית היתומים
 17:00-14:00של יאנוש קורצ'אק ,אוריאל פיינרמן
 19:30-17:00סיור תיירותי בעיר העתיקה  -טירת המלכים ,ארמון קרשינסקי,
המבנים והכיכרות היחודיים ,אדם קורן
ארוחת ערב במסעדה פולנית אותנטית
20:00:00
יום  – 3יום חמישי30.6.22 ,
ארוחת בוקר
7:00
סיור באתרי המורשת היהודית בעיר :חומת הגטו ,בית החולים
 10:00-8:00ברחוב שיינה  ,60אנדרטת הגשר ועוד ,אוריאל פיינרמן
 12:00-10:30סיור במסלול 'הגבורה'  -מכיכר השילוחים אל אנדרטת 'מרד גטו
ורשה' ,אוריאל פיינרמן

 13:30-12:00הפסקת צהריים
13:30
20:00

נסיעה וביקור בטרבלינקה ,אוריאל פיינרמן
ארוחת ערב

יום  – 4יום שישי1.7.22 ,
ארוחת בוקר
07:00
נסיעה ללודז'
ביקור באתריה היהודיים של העיר :בית העלמין ,תחנת
7:30
חוזרים בערב השילוחים ,רחוב פיוטרקובסקה ,מתחם פוזננסקי ,פארק
השורדים ,אתר ההנצחה ועוד ,אוריאל פיינרמן ואדם קורן
20:00

קבלת שבת וארוחת ערב
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יום  – 5שבת2.7.22 ,
 9:00 - 8:00ארוחת בוקר
 13:30- 10:30סיור במוזיאון לתולדות יהודי פולין ,אדם קורן
 16:00-14:00הפסקת צהריים
סיור ברחובותיה "היהודיים" של העיר ,עם היצירות של י”ל פרץ,
שלום אש ,אלתר קאציזנֶה ,י"י טרונק ועוד,
17:30
בני מר ,פרופ' אברהם נוברשטרן
ארוחת ערב  +מופע/קונצרט
20:00

יום  – 6יום ראשון3.7.22 ,
 9:00 - 7:30ארוחת בוקר
ביקור בגן החיות בפראגה ,בווילה של בני הזוג ז'בינסקי ,שהוכרו
 11:30-9:00כחסידי אומות העולם ,והמוכרים לכולנו מהספר והסרט
"אשת שומר גן החיות"
נסיעה לפלוצק :ביקור בעיר העתיקה  -הקתדרלה ,טירת דוכסי
 19:30-11:30מזוביה ,בית הכנסת ומפגש עם מנהל המוזיאון ,אדם קורן
ארוחת ערב
20:00
יום  - 7יום שני4.7.22 ,
9:00 - 7:30

ארוחת בוקר
ביקור במכון ההיסטורי היהודי ומפגש עם מתן שפי ,חוקר
גניאלוגיה יהודית בפולין

14:00-12:00

ארוחת צהריים והתארגנות בבית המלון

אחר
הצהריים
19:00
22:30

סיור בפארק לאז'נקי ,אדם קורן

11:30-9:30

נסיעה לשדה התעופה
טיסה לארץ

*ייתכנו שינויים בתכנית ובלו"ז

ברנר  ,2קרית אונו
טל 077-5514740 050-6906956 052-6130523 :פקס153-50-6906956 :
tovaleshem1@gmail.com angela@thelion.co.il www.thelion.co.il

המחיר
 1750יורו לאדם בחדר זוגי לקבוצה מעל  25איש
 260יורו תוספת חדר יחיד
המחיר כולל:

טיסות ישירות ת"א-ורשה  ,ורשה -ת"א בחברת תעופה לוט(הטיסה ללא אכל)

לינה
אוטובוס תיירים נוח וממוזג
חצי פנסיון
הרצאות ומופעים
מערכת שמע
דמי כניסה לאתרים לפי התוכנית
מלווה מקומי

המחיר אינו כולל:

הוצאות אישיות
ארוחות נוספות שלא כלולות בתוכנית
בטוח בריאות ,מטען וקורונה  -חובה
שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק לאחר תאריך 31.01.2022
עלות בדיקות קורונה והוצאות נוספות הכרוכות בקורונה.

תשלומים

200יורו בזמן הרישום
250יורו עד  60יום לפני מועד היציאה
היתרה עד  14ימים לפני מועד היציאה
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טופס הרשמה לסיורי 2022
תאריך ההרשמה __________________ :שם הסיור__________________:
תאריך הסיור__________________ :
שם פרטי ______________________ :שם משפחה______________________ :
טלפונים :בית ___________________:עבודה__________________________:
נייד ___________________:פקס___________________________:
כתובת ומיקוד_______________________________________:
כתובת דואר אלקטרוני_________________________________:
כתובת וטלפון של קרובים בארץ (למקרה חרום בלבד)___________________________ :
__________________________________________________________________________
שם פרטי
בלועזית ע"פ
הדרכון

שם משפחה
בלועזית ע"פ
הדרכון

תאריך לידה מספר דרכון

תוקף
הדרכון

תאריך
הנפקת
הדרכון

נוסע 1
נוסע 2
נוסע 3
נוסע 4
נוסע 5

***

נא לצרף צילום של הדרכון כולל דף התוקף ***

הנני מאשר את ההרשמה לסיור ,את דף התנאים הכלליים ,את תנאי הרישום והביטול ,ואת חיוב כרטיס האשראי
שלי לתשלום בגין כרטיס הטיסה (בכרטיס אשראי –תוספת עמלת גביה .)1.5%שאר התשלומים יעשו במזומן או
בהעברה לחשבון הבנק ע"פ שע"ח המחאות או העברות.

בנק :הפועלים ( )12סניף :קריית אונו ( )656חשבון639395:
חתימת המסייר_________________________
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דף תנאים כלליים
מילוי טופס השתתפות בסיור ,מביע המטייל (במידה והטופס חתום ע"י נציג המשפחה אזי הסכמת של כל המטיילים
הרשומים בטופס) ,הסכמה מלאה ומפורשת לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הסיורים ,כפוף
לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה וכן ,במהלך הסיור עצמו.

ביטול הסיור:
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הסיור עד  30יום לפני יציאתו ,אם עד אותו מועד לא נרשמו סופית 30
משתתפים לסיור ( רשום סופי לסיור מהווה תשלום המקדמה להבטחת הרישום).
עם ביטול הסיור מצדינו ,אנו מתחייבים להחזר מלא של כל התשלומים ששלמו עד מועד הביטול ,ללא פיצוי כלשהו
לנרשמים.
ההחזר יהיה בש"ח בלבד ( סכום שולם במט"ח יוחזר על פי שע"ח ביום התשלום).
דרכון:
המטייל אחראי להחזיק ברשותו דרכון בר תוקף לחצי שנה ממועד הסיור המתוכנן.
אנו מסרים כל אחריות ,להנפקתם ,הארכתם ותקיפותם של הדרכונים.
שינויים:
 טיסות  -לעיתים חברות התעופה משנות את לוח טיסותיהן .במידה והשינוי משפיע על
אורכו של הסיור ,אנו רשאים לעדכן את עלות הסיור בהתאם.
אם היוודע השינוי ,אנו נודיע בהקדם האפשרי על השינוי.
מסייר שיבטל את השתתפותו בסיור יחויב בדמי ביטול ,אם שהשינוי הוא רק
בשעת ההמראה מהארץ ו/או ההמראה חזרה לארץ.
 טיסות חריגות – נוסעים המצטרפים לסיור ומבקשים שינוי במסגרת הטיסה הקבוצתית יזוכו במחיר
הטיסה נטו .ניתן לעשות שינוי בתאריך היציאה ו/או החזרה ,בדרך כלל ,הנ"ל כרוך בתוספת
מחיר .יש צורך על כך ,בעת ביצוע הרישום.
ביטול כרטיס טיסה לפני מועד הסיור יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כשמחייבת חברת
התעופה
 מסלול – אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח ,ותקלות
בלתי צפויות ,בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ,גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים.

תעריפים
 תעריף הסיור בש"ח ייגבה על פי שער המחאות והעברות גבוה של יום התשלום( .בכרטיס
אשראי –תוספת עמלת גביה .)1.5%תשלום במט"ח בהעברה יחשב סכום הנטו ( כל עמלות
העברה ע"ח המשתתף)
 מחיר כרטיס הטיסה ישתנה ע"פ שינויים במיסי הנמל והדלק ,ויעודכן סופית רק בשלב קבלת
כרטיס הטיסה.
 במידה ויחולו שינויים במסי הנמל ומיסים נוספים ,אשרות ,וכד' ,גם אם אלו שינויים של הרגע
האחרון ,תחול תוספת המחיר על הנוסעים.
 תחול תוספת מחיר עבור אדם אחד בחדר זוגי
 תעריף הסיור אינו כולל טיפים והוצאות אישיות
טיסה
אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש.
ביטוח
כל משתתף מתחייב כי ברשותו ביטוח נסיעות לחו"ל תקף לכל תקופת הסיור.
המלצתנו לרכוש כבר בעת הרישום ותשלום המקדמה ביטוח נסיעות חו"ל ,הנותן כיסוי לביטול
הסיור מסיבות רפואיות' ו/או אחרות ע"פ כללי הפוליסה .כן ,כיסוי מלא למחלת הקורונה.

ברנר  ,2קרית אונו
טל 077-5514740 050-6906956 052-6130523 :פקס153-50-6906956 :
tovaleshem1@gmail.com angela@thelion.co.il www.thelion.co.il

מצב חרום
אם על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט ,לא ניתן לבצע את הסיור ו/או שיש מניעה ו/או סכנה
בביצועו ,בנסיבות שאינן תלויות בנו ,לרבות בשל שביתות ,התרעות ,הנחיות של רשויות
מוסמכות ,מגפות ,פגעי טבע ,מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב.
בכל מקרה כאמור ,אנו לא נהיה אחראים לכל נזק ,ישיר או עקיף ,או לאי נעימות עקב הביטול
המלא או החלקי.
אנו רשאים לבטל את הסיור במלואו ,החזר יהיה ע"פ סעיף ביטול הסיור ,בניכוי התחייבויותינו
שלא יוחזרו.
דמי ביטול
❖ במחיר הסיור כלולים  100$או יורו (בהתאם למטבע הנקוב במחיר הסיור) דמי רישום וטיפול
שלא יוחזרו בכל מקרה בעת ביטול מצדו
כל הרוכש שרות זה רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן ,ובלבד שהודעת הביטול תתבצע
בכתב ותאושר ל ידנו בכתב.
אנו מאפשרים את ביטול הסיור בהודעה בכתב למשרדינו בימי העבודה :כל אחד מהימים א' עד
ה' ,שאינו יום חג או ערב חג.

 מ  30ימי עבודה ועד  20ימי עבודה לפני היציאה –  25%ממחיר הסיור
 מ  19ימי עבודה ועד  14ימי עבודה לפני היציאה –  35%ממחיר הסיור
 מ  13ימי עבודה ועד  7ימי עבודה לפני היציאה –  50%ממחיר הסיור
 מ  6ימי עבודה ועד  3ימי עבודה לפני היציאה –  75%ממחיר הסיור
פחות מ  3ימי עבודה – דמי ביטול מלאים
לעניין ספירת מנין ימי העבודה יובהר כי במניין ימי העבודה לא יבואו ימי שישי ,שבת ,ערבי חג ,וחג .במניין הימים
הנ"ל לא יבוא בחשבון יום היציאה .אי הגעת הלקוח לקבלת השירות ייחשב לכל דבר ועניין כביטול העסקה ברגע
האחרון ,ויחויב בדמי ביטול בשיעור של ( 100 %מאה אחוז) ממחיר העסקה
טיסות בזמן נגיף הקורונה)( Covid-19
היות שהדר ישות בארץ ובעולם משתנות באופן תדיר ,הנכם מתבקשים לבדוק את הנחיות ליציאה מהארץ
והכניסה ליד שלכם לפני היציאה מהארץ באופן אישי.
כל נוסע שטס מ ישראל וחזרה חייב למלא טופס בקשה במהלך  24שעות לפני הטיס ה .הנ"ל בהתאם
להנחיות משרד הבריאות .
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