
 

 

                                                                                         2018אפריל                                                                                                                       
 לכבוד 

 הורי התלמידים והתלמידות 
 ליאנס" א  תיכון "

                                                       תל אביב 
 שלום רב. 

 .   2018  נובמברבית הספר לפולין   מסע הנדון:                             
 

   2018 נובמבר  לפולין אשר יערך בחודש חברתנו י. הלל ושות' נבחרה ע" בית הספר    לבצע את המסע  
 לידיעת ההורים את הפרטיים הטכניים הלוגיסטיים והכספיים  הקשורים למסע זה. הננו מביאים 

   אישור מנהלת פולין במשרד החינוך.    6/11/18-12/11/18  יציאה: תאריך 
 מחיר כולל: 

   תל אביב. קטוביץ  ורשה    טיסה תל אביב
 מס נמל. 

 מס בטחון. 
 היטל דלק . 

 כניסות לכל האתרים במסלול . 
 חלבית בהגשה עצמית. ירוח בבתי מלון מדרגת תיירות טובה כולל לינה וארוחת בוקר לילות א 6
 כולל לפני הטיסה הביתה.  .ות חמ בשריות  ת ערבוארוח 7
 בהתאם למסלול המסע.   קנויה או   , ארוחות צהריים ארוזות.  7

 ע"פ רשימה מראש. למעונינים  למהדרין  אוכל כשר
 רשימה מראש.  ע"פ , לטבעוניים אוכל לצימחוניים

 מזון ללא גלוטן לחולי צאלייק ע"פ רשימה מראש. 
 יין לקידוש,חלות, לארוחת ליל שישי. 

 מים מינרליים  באוטובוסים. 
   -עפ"י מפרט משרד החינוך  -אוטובוסים צמודים לכל ימי הסיור 

 מוטות לדגלים.  כרון,ימערכת הגברה ניידת. נרות ז  זרי פרחים לטקסים.
 לכל נוסע.  מערכת שמע אישית

 תשר לנותני השירות. 
 כולל ביטוח תאונות דרכים בחו"ל. -ביטוח רפואי ומטען כולל היטס 

 דריך  פולני דובר אנגלית. מ
 ערב פולקלור כולל ארוחת ערב. 

 +סיכה+ מפה.  +  תעודת השתתפות  משלחת לכל תלמיד.  קפוצון
 בית הספר.  ום עם להדרכה ע"י משרד החינוך ובתא ים מאושר – ייםישראל כים מדרי 

 קב"ט מטעם משרד החינוך ע"פ הנחיות משרד החינוך. 
 מורים מלווים מטעם בית הספר ע"פ הנחיות משרד החינוך.  

 רופא משלחת.  כולל  תיק רופא.  
 . לכל ראש אוטובוס  פולני  פלפון

 מערכת שמע אישית לכל נוסע. 
 "ח.  ש  0448  מחיר לנוסע בחדר זוגי :

 או ציקים .  תשלומים שווים. בכרטיסי אשראי  6ן לשלם ב תנאי תשלום : נית
  

 .₪  0041יום לפני טיסה  14-20.₪  009–יום לפני טיסה  21-30דמי ביטול: 
 .₪  0–יום לפני טיסה   6-0. ₪  2900  -יום לפני טיסה  13-7                    

  
 לפחות.  2019 אפריל  נא להביא עם הטופס צילום דרכון בתוקף  –מצורף טופס הרשמה ותשלום 

 בברכה  
 צבי סער    

 מנהל
 . 035283963פקס:     -   03 – 6216322 03 - 5253858טלפון:  

 
 
 
 



 

 

 

 הערות להורים :                                          
 

 ידי חברת י. הלל ושות', :בכל נושא תביעות מחברת הביטוח, אין בביטוח בריאות ומטען 

 לאשר או לבטל אחריות, יש לפנות ישירות למוקד חברת הביטוח. תמצית פוליסת הביטוח נמצאת 

 אצל כל אחד מהתלמידים וראש המשלחת. 

 אנו מדגישים להורים כי כל תביעה לחברת הביטוח ,ללא אסמכתאות מקוריות כגון : אשפוז בבית חולים, 

 ה מאושפזים, לא תטופל. \על גניבה, הוצאות מלווה לתלמיד רכישות תרופות, אישור משטרה 

 אבא יש לעשות זאת בתיאום ואישור   \ה אושפז בבית חולים ויש צורך להטיס אמא\במידה ותלמיד

 חברת הביטוח.  

נזק או אובדן או אי הגעה של  המזוודה בטיסה, אין לעזוב את שדה התעופה לפני הגשת תלונה במחלקת "  

 ת" בשדה התעופה, אבידות ומציאו

 לקבל אישור ממוחשב  שהוגשה תלונה , חברת התעופה היא האחראית על המטען בטיסה. 

 הביטוח אינו מכסה מכשירים אלקטרונים כגון: כלי נגינה, פלאפונים, מחשבים ניידים  וכדומה.  

 ום מידי. נזקים בבתי מלון : הביטוח אינו מכסה נזק בבתי מלון. עבור כל נזק בית המלון דורש תשל

 

 חודשים לפחות מיום תאריך הטיסה( חייב  6נוסע שאין ברשותו דרכון בעת הרישום בתוקף)  דרכון:

 לגשת למשרד הפנים להוציא דרכון , לאחר קבלת הדרכון יש להעביר בפקס למשרדינו , 

 .  035283963ה ואת שם בית הספר. מס' הפקס : \ לציין את שם התלמיד

 

 ותו דרכון ישראלי , חייב לגשת אישית לשגרירות פולין, להסדרת ויזה תעודת מעבר: מי שאין ברש

 ה מסמכים הקשורים לנסיעה.  \יש  לעדכן את משרדינו על מנת לתת לתלמיד

 

 התשלומים הראשונים, עד לקבלת תשובה מבית הספר 3ת  שביקשו מלגה  ישלמו את \: תלמידמלגות 

 לגבי גובה המלגה ישלים התלמיד לחברת הנסיעות.  לגובה המלגה, את יתר התשלום לאחר קבלת תשובה 

 

 צו עיכוב מהארץ: מומלץ לבדוק למי שיש חשש  לבדוק ברשות ההגירה והגבלות.. 

 לאחר כחצי שעה להתקשר למענה טלפוני של  02-6294755יש לשלוח צילום  תעודת זהות  לפקס : 

 פן תינתן לך תשובה . *   , לאחר מס' שאלות לאימות זהות המטל 3450משטרת הגבולות  

 .    16:00 – 08:00חמישי משעה  -שעות הפעילות הן בימים ראשון

 

                                                                

    

                                                                                                       


