
 

 2018קבוצת ד"ר שגב, יוני 

 כל מה שרציתם לדעת על המסע + הרשמה
 )קובץ אינטראקטיבי עם קישורים(

 
 2מסלול..................................... 

 3תנאים נלווים .......................... 

   4-5טופס הרשמה ......................... 
 

 
 פרטים על החברה המארגנת

 
 450-סניפים בהם עובדים כ 40-ומפעילה כ 1926חברת התיירות של ישראל, הוקמה בשנת דיזנהאוז: 

 BCDאיש. החברה הנה הנציגה הרשמית בישראל של תאגיד התיירות העסקית מהגדולים בעולם 

travel  . 
 

שנה בהדרכת טיולים וידיעת  30 -בעל ניסיון וותק של קרוב ל (:קבוצות לפולין)מארגן ה משה הרטמן
שדה, ריכז קורסי הדרכה ובעל -ספר-תישנים רבות, ניהל ב  הארץ. הדריך בארץ ובחו"ל )כולל פולין( 

 .1990סוכן נסיעות מוסמך, מורה דרך מוסמך. עוסק בארגון משלחות לפולין משנת   רקע עשיר בנושא.
 

נסיעתם של אלפי נוסעים  ומידי שנה מארגנים 1996: אנו עוסקים בארגון קבוצות לפולין משנת ניסיון
: קבוצות קטנות/בינוניות/גדולות, קבוצות תלמידים שבפיקוח משרד החינוך, קבוצות מכל הארץ

 מקיבוצים, ארגונים, חברות, משפחות, בודדים ועוד.
 

שוכן בוורשה ומשרת את לקוחותינו.  התמקדות המשרד בקבוצות "Tekess"   : משרדבפולין נציגות
 למשרד יש ניסיון עשיר וקשרים חזקים בענף.הישראליות בלבד מבטיחה טיפול צמוד ואישי. 

 

  dr.shay.segev@gmail.com ד"ר שי שגב:

  @diesenhaus.co.ilRacheli.Korenberg :דיזנהאוז
 

mailto:dr.shay.segev@gmail.com
mailto:Racheli.Korenberg@diesenhaus.co.il


 המארגן: ד"ר שי שגב
  מדריך מוסמך לפולין

 ע"י משרד החינוך
 מרצה ומנחה סדנאות 
 מאמן אישי לחיים 
 דין-עורך 
 

 הטבות מיוחדות
  כל משתתף יקבל ספר

מיוחד הכולל את  
אתרי המסע, חומרים, 

 תמונות ועדויות
 שיחות ופעילויות ערב 
 

 המסלולים
  המסלולים שלפניכם

 מלאים ועשירים.
  הוצאת מסלול מותנית

במספר מינימום של 
 משתתפים. 

  המסלולים הסופיים
)כולל האתרים בתוך 

הערים הגדולות( 
בהתאם למועדי  ייקבעו

 הטיסה.
 

 תאריך יציאה מתוכנן
  יוני –חודשים מאי 
  מעלות  17בממוצע

 23בתחילת מאי עד 
 מעלות בסוף יוני. 

  גשום )בדרום יש יותר
 גשמים מהצפון(

  :18:30שקיעת החמה 
 19:30תחילת מאי עד 

 בסוף יוני.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                         לפולין עם ד"ר שי שגבייחודי  מסע
 כלכלה מלאה מהדרין – מסורת ילשומר

 ואמונה העמקה, בחוויות מלאים, מחזקים ימים חמישה

 

 יום ראשון 
3.6.2018 

 
לינה 

 בביאליסטוק
 מלון

 Golebiewski

 . בבוקר של יום ראשון 5:005מתל אביב בשעה לורשה   LO152טיסה 
   שעון פולין. 08:05שעה  –נחיתה משוערת 

 בוורשה בית העלמין

אחד המקומות המרשימים במסלול. נעבור ליד קברם 
של גדולי האומה, נראה קברי אחים ונתוודע למלחמה 
על שמירת צלם האנוש, ונראה גם בונקר מילוט שהוכן 
בין שני קברים. נתוודע לקשיים של מציאת המסתור 

 והחיים בו. 

מוזיאון מרשים שנפתח בשנים האחרונות המספר על  מוזיאון פולין
 שנות יהדות פולין.  1000

 מסלול הגבורה
נתוודע לשאלה מהי גבורה ונפסע בעקבות גבורתם של 
יחידים וקבוצות בתקופת השואה, עד לכיכר 

 .השילוחים

 טרבלינקה
רכבות עד למחנה הנורא, נשמע בסע בעקבות מסעם ינ

על אנשים שמצאו כוחות ללכת בקומה זקופה ואף 
 למרוד מול הנאצים. 

 יום שני
4.6.2018 

 
 לינה בלובלין

 מלון
 Korona

 טיקוצ'ין
ניסע לעיירה היהודית. נבקר בבית הכנסת המרשים 
ובכיכר העיירה, ונתוודע לסיפורו של הילד יוסף 

 קפיצה, שברח ברגע האחרון ונותר בלי משפחה

 נסע בעקבות דרכם האחרונה של יהודי טיקוצ'ין.  לופוחובה

נבקר בתחנת רכבת אותנטית שנשתמרה בעיירה  לוקוב
 ממנה שולחו יהודים לדרכם האחרונהלוקוב, 

נבקר בגטו לובלין ונתוודע לסיפורם של פולנים  לובלין
 הזועק.  "אין"שהחליטו להנציח את ה

 יום שלישי
5.6.2017 

 
 קרקוב לינה

Best 

Western 

 premier

נתחיל את היום באחד המוסדות החשובים ביותר  ישיבת חכמי לובלין
 שקמו בדורות האחרונים בפולין

שמהווה סמל לאכזריות המחנה הצמוד ללובלין  מיידנק
 הנאצית

נגיע לציונו של רבי אלימלך ע"ה, ונתחזק בעוצמות של  ליז'נסק
 אהבה ושמחה

 עיייום רב
6.6.2018 

 
 לינה קרקוב

Best 

Western 
 premier

 רובע קזימיש
 קרקובב

הרובע היהודי העתיק של קרקוב, שנותר בשלמותו, ובו 
 נלמד על אחדות וקהילה

 בנדין
העיירה המדהימה ובה סיפורי הצלה, מרד, ילדים 
המנהלים יומן, נבקר בטירה עתיקה ובבונקרים ועוד 

 הפתעות

 כיכר בית הבדים המרהיבה בקרקובנסייר ב קרקוב סיור בעיר

 יום חמישי
7.6.2018 

 
 לינה וורוצלב

 מלון
 bacero

 מחנה בירקנאו

מכיכר השילוחים נצא לסייר בבירקנאו, המחנה 
המסמל יותר מכל את השואה. השאלה העיקרית 

הכיצד יתכן שאסירים  –שאיתה נתמודד היא 
הכלואים בתנאים איומים, לא נגעו בגדר החשמלית, 

של  הנדון בסיפור ?והמשיכו להאבק על כל דקת חיים
נום פשוטו יקומנדו, שעבדה בתוך הגה-יחידת הזונדר

כמשמעו, על המרד שלה, ועוד סיפורים מעניינים 
 .ומרתקים

משם נמשיך למחנה אושוויץ, כיום מוזיאון, נעבור  אושוויץ
 בביתנים השונים ונדון בשאלת ההנצחה והזיכרון. 

 ביקור בבית הכנסת היפהפה בעיר, לינה בוורוצלב לוורוצלבנסיעה 
 יום שישי 
8.6.2018 

 בבוקר

 בבוקר שעון פולין.  06:30מוורוצלב לארץ בשעה  LO161טיסה 
 שעון ישראל 11:20הגעה משוערת לישראל בשעה 

 

 !דולר בלבד 1378מחיר לאדם בחדר זוגי: 

 : ד"ר שי שגבהמדריך
  מדריך מוסמך לפולין

 משרד החינוך ע"י
 מרצה ומנחה סדנאות 
 מאמן אישי לחיים 
 

 בלעדיותהטבות 
  כל משתתף יקבל ספר

מיוחד הכולל את  אתרי 
המסע, חומרים, תמונות 

 ועדויות
 שיחות ופעילויות ערב 
 

 המסלול
  המסלול שלפניכם מלא

ועשיר, שתוכנן בקפידה 
על מנת להבטיח מסע 

 חווייתי ומרגש.
  המסלול אינו סופי ועשוי

להשתנות בהתאם 
, לרבות לאילוצים שונים

 . אילוצים במהלך המסע
 

 תאריך מתוכנן
 3  2018ביוני  8 –ביוני 

תאריך המבטיח מזג 
אוויר נח וימים ארוכים 

המאפשרים הספק גבוה 
 יותר.

 

 מסע לשומרי מסורת
 מהדרין ארוחות כשרות 
  המסע נערך חמישה

 , ללא שבת. מלאים ימים
  התכנים מותאמים

 שומרי מסורת. לציבור 
 

 פייסבוק, לחצו על הקישור: 
 מסע פולין עם ד"ר שי שגב

 
 
 
 
 
 
 

http://en.directrooms.com/hotels/info/2-52-5803-208788/?aw_campaignid=87775257&aw_adgroupid=10989070737&aw_matchtype=e&aw_device=c&aw_network=g&aw_placement=&aw_target=&aw_adposition=1t4&aw_targetid=kwd-140063636&aw_loc_physical_ms=20518&aw_creative=35754180417&gclid=CjwKCAiAqIHTBRAVEiwA6TgJwwSHndqg7FJzb1ABnqulRlMpkBdLcv6h_bx7Smwoahr0CQTAWEcCbxoC5vYQAvD_BwE
http://en.directrooms.com/hotels/info/2-52-5803-208788/?aw_campaignid=87775257&aw_adgroupid=10989070737&aw_matchtype=e&aw_device=c&aw_network=g&aw_placement=&aw_target=&aw_adposition=1t4&aw_targetid=kwd-140063636&aw_loc_physical_ms=20518&aw_creative=35754180417&gclid=CjwKCAiAqIHTBRAVEiwA6TgJwwSHndqg7FJzb1ABnqulRlMpkBdLcv6h_bx7Smwoahr0CQTAWEcCbxoC5vYQAvD_BwE
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
http://www.polin.pl/en
http://www.polin.pl/en
http://heroesgd.blogspot.co.il/
http://heroesgd.blogspot.co.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%94
https://www.hotel-korona.com/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%91
http://www.benchmark.co.il/lublin/
http://www.benchmark.co.il/lublin/
http://www.bestwesternkrakow.pl/en/
http://www.bestwesternkrakow.pl/en/
http://www.bestwesternkrakow.pl/en/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%96%27%D7%A0%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%96%27%D7%A0%D7%A1%D7%A7
http://www.bestwesternkrakow.pl/en/
http://www.bestwesternkrakow.pl/en/
http://www.bestwesternkrakow.pl/en/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%96%27%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%96%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%96%27%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%96%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9F
https://en.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w_Cloth_Hall
http://www.hotelbacero.com.pl/en/
http://www.yadvashem.org/he/holocaust/about/final-solution/auschwitz.html
http://www.yadvashem.org/he/holocaust/about/final-solution/auschwitz.html
http://www.auschwitz.org/
http://www.auschwitz.org/
https://www.wroclaw.pl/en
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%92%D7%91-165878443907634/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%92%D7%91-165878443907634/


 
 
 
 
 
 
 

 לפולין סעלנו מידע
 

 .ראש הקבוצהלנו או למשרד תלפנו יתןנ וספותנ אלותש. לןנתוכמה יורהס ביגל יםפרט להלן
 

 בוורשה   0805נחיתה  0505יוני המראה  3טיסות: הלוך ה תאריך
  בת"א 1120מוורוצלב נחיתה  0630יוני המראה  8חזור                          

 ד"ר שי שגב.כל התנאים דלהלן הינם לפי המסוכם עם ראש הקבוצה 
 
כרטיס הטיסה הוא   ה.פועהת תורי חבנאם לתאהתבו ניה היסטיס הרטכ נאיות ז": לויסותט

 . קבוצתי. אין אפשרות לבצע שינויים או לקבל החזר לאחר הכרטוס-אלקטרוני
 

המעוניינים לצאת או לחזור בתאריך אחר : נא לתאם זאת ישירות עם משרדינו. השינוי כרוך 
 בתוספת עלות בהתאם ליעד וסוג הכרטיס.

 
מעוניין בחדר סינגל יציין זאת בטופס הרישום )כרוך ה .םייגים זורדחב אהי הניהל: מלונות

  בתשלום נוסף(.
 

של חמישה ימים, כל  , ועמוס יותר מהמקובל למסעותהמסלול המצויין לעיל עשיר ומגוון מסלול:
. ביצועו בפועל תלוי בנסיבות שונות, חלקן זאת מתוך רצון להעניק למשתתפים את המקסימום

חשוב להבהיר כי המסלול וחלקן אינן תלויות בנו. )לדוגמה, הקצב של חברי הקבוצה( תלויות בנו 
  כרוך לעתים בהליכה ממושכת. 

 
 כלכלה מלאה מהדרין.: ארוחות

 
 .  ממועד הנסיעה הלחצי שנ ףקובת םינורכדשה אדוול יכםל: עוניםדרכ תוקף

 
 בעלי אזרחות אחרת  יםעסנו. יןפולל באשרה מהצורך פטורים תשראליבעלי אזרחות י: ויזות

  . םמבעצ הרלהסדיו השראל םקיקוזהם ם אה(  03 7253111)טלפון  תרוגרישוק בלבדים יכרצ
 

 : הקבוצה תיפגש לקראת הסיור. פרטים ימסרו בהמשך.מפגש קבוצה
 

חשבונו. מומלץ לבצע את הביטוח כבר בעת : על כל נוסע לבטח את עצמו לנסיעה, על ביטוח
 ההרשמה כדי שיהיה כיסוי למקרה של ביטול )הביטוח עצמו יהיה לתקופת הנסיעה בלבד(.

 
 ל : לוכ לאדם בחדר זוגי, רדול 1378ך  סב מחירה

ינה לית, נכתהי ם לפיתראלה סכני, ) ד"ר שי שגב (  ישראליך מדרי, מקומיה מלוו, צמודאוטובוס 
לים ינרמ םמל, מינ מסילוט כולל  סותטיכלכלה מלאה מהדרין, ,  תיירות טובה תרמ נותלומב
, מערכת שמע לכל נוסע, טיפים למדריך המקומי תחלמשה הולינל נייד טלפון אוטובוס,ב

 ולמלצרים.
 

 משתתפים. במקרה של פחות נרשמים יתכן שינוי בעלות.  20-30 מינימוםהמחיר הנ"ל הינו לפי 
 100דר : חבד יחלי וספתתסבלות, , רמחיב הללוכ ינהשא פתתוס כל, טוחבי :ללכו נואי המחיר

  יורו.
 

  20/2 מועד אחרון להרשמה :  
 

 : ביטול הרשמה
 $ דמי טיפול.35ימי עבודה לפני הנסיעה : החזר מלא פחות  30עד 

 $.500ימי עבודה לפני הנסיעה: קנס בגובה   30-פחות מ
 ימים עבודה לפני מועד הנסיעה : חיוב של מלוא העלות. 21פחות מ 

 * לידיעתך, חברת הביטוח מכסה ביטול ברגע האחרון לפי תנאי הפוליסה )במקרה של כח עליון(. 
 * ימי ו', שבת, חג וערבי חג אינם ימי עבודה. * כל ביטול יחשב רק לאחר הגעתו אלינו בכתב

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 04 9885220,  פקס  04 9886116: טלפון  קרית מוצקין 61שד' גושן 
 Racheli.Korenberg@diesenhaus.co.il   רחלי  אחראית רישום במשרדינו : 

 למעט חגים וערבי חג 16:00 – 08:30ה'  -ימי א'
 



 
 

 

   רשמה טופס ה
 

 Racheli.Korenberg@diesenhaus.co.ilאו     04 9885220 מס'לפקסס ל
 

 עבור כל נוסע נא לכתוב בכתב ברור
 

  ________________________שם הנוסע : ____         ד"ר שגב.         :    קבוצה
 

 :  בלועזיתנא למלא הפרטים דלהלן בדיוק כפי שרשומים בדרכון, 
 (במקרה שחסר פרט כלשהוא: נא  לעדכן אותנו בהמשך)

 
Family name  : ______________________ ,    Name :_______________  ,    Mr/ Mrs/ Miss 

                                   
Nationalty : __________________  ,    Passport Number : _________________ 

                    
Date of Birth : _________________ ,   Date of Expiry : _____________________ 

              
======================================================== 

 ללא גלוטןרגיל / צמחוני /  : כלכלהאבקש להזמין עבורי 
======================================================== 

 
 : רחוב:_______________________ מס':_____ עיר:_______________  כתובת

 
 מיקוד:_______ טלפון:____________________ 

 
                                __________________@   :  __________________E-Mail 

 
======================================================== 

 נא לרשום אותי בחדר יחד עם _______________________ .:  שיבוץ לחדר במלונות
======================================================= 

 
======================================================== 

 מומלץ להסדיר ביטוח, אצל סוכן הביטוח שלך,  כבר בעת ההרשמה.:  ביטוח
======================================================= 

 
 התחייבות המשלם : 

 
הנני מתחייב/ת לשלם על פי דרישתכם את חשבון הנסיעה של הנוסע/ת הנ"ל , בכפוף  להסכם שבין סוכן 

 עות ומארגני הסיור ובהתאם למידע שקיבלתי ב"מידע לנוסע" דלעיל. הנסי
במידה והקבוצה תחליט לשנות את פרטי ההסכם והדבר יחייב תוספת תשלום אנו מתחייבים להוסיף 

 תשלומים כפי שיסוכם בין סוכן הנסיעות ומארגני הסיור. 
  . סוכן הנסיעותידוע לנו כי תנאי לקבלת כרטיס הטיסה הינו מסירת כל התשלומים ל

ידוע לנו כי נוסע . ידוע לנו כי הדרכון חייב להיות בתוקף לכל הפחות לחצי שנה, החל מתאריך מועד הנסיעה
 בעל דרכון לא ישראלי צריך לאשרה בעצמו במידה ויידרש.

 
 
 

 ____________________                ____________________           _______ 
 שם                                                        חתימה        תאריך        

 
 
 
 

 לא ניתן לבצע הרשמה בטלפון
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     םתשלואפשרויות ה
 
 

 : למשלמים בצ'קים
   בסכומים שווים, האחרון לחודש אחרי החזרה מפולין.צ'קים 

 בע"מאוז בי.טי.סי. הצ'קים לפקודת : דיזנה
  קרית מוצקין 61שד' גושן , אוזיחד עם טופס ההרשמה, לכתובת :  דיזנה 24דואר לשלוח ב

 לא ניתן למסור צ'ק במטבע זר שחשבונו מתנהל בבנק בחו"ל.  : ההער
 

 למעוניינים לבצע הפקדה לחשבון :
  622869חשבון מספר  044הבינלאומי סניף בנק חשבוננו ב

 די שנוכל לזהותה ולשלוח קבלה בהתאם.   כפקדה הנא להודיע לנו לאחר ביצוע ה
 

 :  למעוניינים להירשם ולשלם באתר האינטרנט שלנו 
 אייקון כניסה לקבוצות.     www.polintour.co.ilאתר ב
 

 למשלמים בכרטיס אשראי : 
 למלא את הספח דלהלן ולפקסס אלינו או לשלוח במייל )יחד עם טופס ההרשמה(

    דיזנהאוזלכבוד 

  Rachel.Korenberg@diesenhaus.co.ilאו        04 9885220 פקס : 
 
 

אני הח"מ מאשר בזאת את תוקפה של העסקה אשר נעשתה באמצעות כרטיס האשראי דלהלן 
 עבור רכישת שירותי תיירות שהוזמנו אצלכם במסגרת העסקה של

 
 _______________     ___שם הנוסע : ____     ד"ר שגב         :     קבוצה

 
 ) בלבד (  ויזה / ישראכרט:   כרטיס מסוג :   הנסיעהלהלן פרטי כרטיס האשראי שלי לחיוב 

 
 תשלום אחד  ב* 
 
    .(ע"י הבנק שלךנעשה ם( )חיוב הריבית תשלומי 18)ניתן עד _____  תשלומים  -ב  קרדיטב* 
 

 לתשלום(₪  22כ תשלומים בתוספת  4-12תשלומים, או  3)עד * ב :   _____  תשלומים שווים  
 
 ( 3%)כרטיס אשראי מט"ח מחויב בתשלום אחד בלבד ובריבית של  

 
 : _______ תוקף                          /                         /                      /                       : מספר הכרטיס 

 
   ___________ שלוש ספרות בגב הכרטיס :

 
 : _____________________ ת.ז.                                                                :    שם בעל הכרטיס

 
 : __________________ טלפון:  _________________________________         כתובת

 
לאומי  בנק נוסעיםלפי שער בודד,  ריורו לחד 100לאדם בחדר זוגי / תוספת  דולר 1378  :  סך 

        ביום ביצוע החיוב
 

 : _______________  חתימה:  ______________              תאריך
 
 
 

 לא ניתן לבצע תשלום בטלפון

mailto:Rachel.Korenberg@diesenhaus.co.il

