
מסע חווייתי ומרתק בן חמישה ימים בפולין 
� היכרות עם העולם היהודי העשיר שהתקיים בפולין במשך מאות שנים. 

� התמודדות העולם היהודי לנוכח מוראות השואה ודילמות קיום והישרדות.
� עולם ערכים משתנה ומשמעויות התקופה והשפעתן עד ימינו.

� טקס 'לכל איש יש שם', תוך קיום הציווי 'לזכור ודבר לא לשכוח'.

הדרכת המסע על ידי צוות מקצועי, מוסמך ומנוסה של מדריכי יד ושם.

עלות המסע: 1,245 $ למשתתף בחדר זוגי 

מועד אחרון להרשמה: 30.05.2019
מספר המקומות מוגבל!

1-5.09.2019 | 5 ימים )4 לילות בפולין( + יום הכנה ביד ושם

 מסע
לפולין  
 
למבוגרים  המועצה האזורית

 חבל מודיעין - מעגלים
בשיתוף עם יד ושם

 להרשמה: 
www.maagalim.org.il  תאגיד מעגלים 

 או בטל': 03-5618069



 מסע לפולין למבוגרים | 1-5.09.2019 
המועצה האזורית חבל מודיעין - מעגלים

המסע מיועד לתושבי החבל בלבד
קיום המסע מותנה במינימום נרשמים. 

 מחיר המסע כולל:
1245 $  )לאדם בחדר זוגי(, תוספת לחדר יחיד: 160 $

� התשלום כולל מיסי נמל והיטלים  
� ניתן לשלם בחמישה תשלומים ללא ריבית 

 � 5 ימים מלאים / 4 לילות
� טיסות- חברת לוט: 

הלוך: תל – אביב –וורשה.  תאריך: 1/9/19 | שעה: 05:00  
חזור: קרקוב – ורשה - תל -אביב. תאריך: 05/09/19 | שעה: 23:00

 � מלון בדרגת תיירות טובה מאוד  
� ארוחות

בסיס אירוח: חצי פנסיון
ארוחות בוקר וערב במלון/במסעדה )למעט ארוחת בוקר ביום הראשון של המסע(,        

ארוחות צהרים ארוזות )כריך ושתיה(.
אפשרות להזמנת אוכל כשר / צמחוני / ללא גלוטן

� הדרכה 
מדריך יד ושם כולל כל ההוצאות 

מדריך פולני דובר אנגלית
מערכת שמע אישית לכל משתתף

� כניסות לכל האתרים המצוינים בתוכנית
� טיפים לנותני השירות המקומיים 

לא כלול
� ביטוח נסיעות ובריאות- כל משתתף יעשה באופן עצמאי

� הוצאות אישיות



תכנית המסע:

יום ראשון 
ביומו הראשון של המסע נסייר בוורשה – עיר מודרנית ותוססת, ובה שרידים 
לקהילה היהודית הגדולה שהתקיימה בה לאורך הדורות. נסייר בבית העלמין 
היהודי באוקופובה, באזור בו היה הגטו ובמוזיאון החדש לתולדות יהודי פולין 

ונבקר בבית-הכנסת נוז'יק. לינה בוורשה.

יום שני
נבקר בעיירה טיקוצ'ין שעל גדת נהר הנארב. נסייר ברחובות העיירה, נבקר 
בבית הכנסת של קהילת טיקוצ'ין ונכיר את השטעטל היהודי. משם ניסע ליער 
לופוחובה בו נרצחו יהודי העיירה. בחלקו השני של היום נערוך סיור באתר בו 

פעל מחנה ההשמדה טרבלינקה. לינה בלובלין.



תכנית המסע - המשך:

יום שלישי 
ביומו השלישי של המסע נבקר בישיבת 
NN הנמצא  חכמי לובלין ובתיאטרון 
בבראמה גרודצקה - אחד משערי העיר 
העתיקה ששימש בעבר כנקודת המעבר 
בין הרובע היהודי של העיר לרובע 
הנוצרי. בהמשך נערוך סיור באתר בו 
פעל מחנה הריכוז וההשמדה מיידנק. 

לינה בקרקוב.

יום רביעי
יומו הרביעי של מסענו נפתח בסיור  את 
בקרקוב.  היהודי  הרובע   –  בקאז'ימיש 
יהודי קרקוב  משם נלך במסלול בו הלכו 
ברובע פודגוז'ה,   עם גירושם לגטו שנסגר 
שם נראה מקטע מחומת הגטו ונבקר בבית-
המרקחת של חסיד אומות העולם תדיאוש 
פנקייביץ'. אחר הצהרים נסייר באזור העיר 

העתיקה של קרקוב. 
זמן חופשי בעיר העתיקה לינה בקרקוב.

יום חמישי 
יומו האחרון של המסע יוקדש לסיור במוזיאון אושוויץ-בירקנאו, שם פעל מחנה 
ריכוז ועבודה ומחנה ההשמדה הגדול ביותר. מחנה אושוויץ-בירקנאו הפך ברבות 
השנים לאחד מהסמלים המרכזיים של השואה. לפנות ערב נקיים שיחת סיכום 
ולאחר ארוחת הערב נצא לכיוון שדה התעופה בקרקוב. טיסה חזרה לישראל. 


