תיכון הראל מבשרת ציון
משלחת לפולין – תשע"ט
כמדי שנה ,תצא גם השנה משלחת תלמידי כיתות יב' למסע לפולין .תלמידי המשלחת יעברו הכנה
יסודית שתכלול :סיורים ,הרצאות ,הצגה ,שיחות ,סרטים ,מפגשים עם ניצולי שואה והכנה קבוצתית.
אל כל אלה תתווסף גם הכנה ברובד הרגשי.
המשלחת יוצאת כמשלחת עצמאית ,תחת הפיקוח של מנהלת פולין ,מנהל חברה ונוער במשרד
החינוך ועפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.את המסע ידריכו מדריכי "מול נבו".
א .מועד היציאה למסע 20 :בנובמבר (.2018התכנסות בביה"ס ב –  11.19שעות מדויקות יתפרסמו
סמוך למועד היציאה) .נחיתה בחזרה ב  27בנובמבר .2018
ב .מספר ימי המסע –  7ימים מלאים.
ג .המחיר למשתתף  ₪ 4800שישולמו לסוכנות הנסיעות.
ד .בנוסף ,יגבה ביה"ס דמי הכנה בסך  ₪ 400מכל תלמיד שישולמו לביה"ס .סכום זה מיועד להסעות
באוטובוסים מנתב"ג וחזרה ,פעילויות ההכנה למסע ,תיעוד המסע ,יומן מסע וחוברת סיכום וכן
צרכים אחרים של המשלחת.
ה .התשלום לחברת הנסיעות כולל:
מפגש אחד להכנה למסע ע"י מדריכי המשלחת.
כרטיס טיסה קבוצתי.
בתי מלון בדרגת תיירות טובה על בסיס ארוחת בוקר מלאה ,ארוחה ארוזה לדרך וארוחת
ערב חמה.
אוטובוסים תיירותיים צמודים.
מדריכים ישראליים.
מדריכים פולניים דוברי אנגלית.
ביטוח בריאות ומטען.
תשר לנותני שירותים.
אנשי ביטחון ישראליים.
כניסה לאתרים\מוזיאונים.
זרים ופרחים לטקסים.
ו .תלמידים שירצו לצאת למסע בפולין אולם אינם יכולים לעמוד בהוצאה הגבוהה של עלות המסע
יכולים לבקש מלגה .משרד החינוך נרתם לסייע למתקשים לעמוד בעלויות המסע .לשם כך יש להגיש
בקשה למלגה ע"ג טופס מתאים בצרוף מסמכים על הכנסה ות"ז של כל בני המשפחה (ילדים עד גיל
 .)18לפרטים נא לפנות למזכירות התלמידים.
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על התלמידים המעוניינים להשתתף במסע לעמוד בתהליך ההצטרפות למסע שיפורט בעמוד  3תלמיד
שיעמוד בתהליך זה ימלא את הטפסים הבאים:
 .1טופס הרשמה.
 .2הצהרת בריאות.
 .3טופס נהלי המשלחת לפולין.
הטפסים יחולקו ליוצאים עם פרסום רשימת חברי המשלחת.
הנהלת בית הספר שומרת לעצמה את הזכות להחליט מי מבין התלמידים המעוניינים לצאת למסע,
אכן יצא עם המשלחת וייקח חלק במסע לפולין.
הנהלת ביה"ס והנהלת המשלחת ,רשאיות ,בכל עת למנוע מתלמיד\ה הצטרפות למשלחת בשל הפרות
סדר ובעיות משמעת במסגרת הלימודים ו\או במסגרת ההכנה למסע (עד המסע).
תלמידים שירשמו ,ישלמו ולא ייקחו חלק בכל ההכנה ,או בחלקה ,ללא אישור מראש ,לא יורשו
להצטרף למסע .

תוכנית המסע – הראל 2018
יום ותאריך
 - 20/11יום שלישי

אתרי המסע
נחיתה בקטוביץ.
קרקוב  -רובע יהודי
אושוויץ -בירקנאו

קרקוב

 - 22/11יום חמישי

מפגשי נוער בטרנוב

לובלין

 - 23/11יום שישי

מידאנק
קבלת שבת
גטו ורשה ,מוזיאון יהודי ,מסלול
הגבורה.
מפגש עם חסידת אומות עולם
טיקוצין ,יער לופוחובה ,טרבלינקה.
מפגש עם איש עדות
גן החיות בורשה ,בית הקברות
היהודי ,יאנוש קורצ'אק.

ורשה

 - 21/11יום רביעי

 - 24/11יום שבת
 - 25/11יום ראשון
 - 26/11יום שני

מקום הלינה
קרקוב

ורשה
ורשה
טיסה הביתה

הערה :זוהי תוכנית ראשונית ועשויים לחול בה שינויים.
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נהלי משלחת המסע לפולין תשע"ט
בחודש נובמבר  ,2018תצא משלחת של ביה"ס למסע בפולין .אנו ,נציגי ביה"ס ,מחוייבים לייצג את
ביה"ס ואת המדינה בכבוד הראוי למעמד זה .אנו תקווה שהמסע יהיה חוויה לימודית לכולנו אשר
תשפיע על המשך דרכינו .התנאי החשוב להצלחת כל משלחת ייצוגית הוא הכרת הכללים והנהלים
שיעזרו לנו לעמוד במשימה החשובה ויישומם.
אנו תקווה שתפנימו ותיישמו את כללי ההתנהגות המובאים כאן תוך הכרה שההיגיון העומד
מאחוריהם הוא לטובת כולנו.
אנו יוצאים למסע ולא לטיול .הגדרה זו משנה באופן מהותי את דרך התנהגותנו ואת הציפיות
והדרישות שלנו מהתלמיד ומהסביבה .אנו מסיירים בפולין ובקרב תושבי פולין ועלינו להתנהג
כאורחים ובהתאם לכללי המקום .המסע נערך תחת כללי ביטחון מחמירים ,אי לכך ,לכל פעולה יש
לקבל אישור מראש.

תהליך ההצטרפות למסע כולל:
 .1הגשת מסמך כוונות ועבודה בנושא דילמות מוסריות בתקופת השואה.
 .2ראיון אישי עם הצוות החינוכי של השכבה.
 .3עמידה בכללי התנהגות לאורך השנה.
 .4השתתפות מלאה בכל תהליך ההכנה למסע ,כולל הגשת עבודות.

המסע שלנו מתחיל כבר בשלב ההכנה:
חלה חובת נוכחות בכל מפגשי ההכנה.
אין לאחר למפגשי ההכנה בכל חלקיהם (מליאה וקבוצה) .יש להגיע  5דקות מוקדם יותר לפני
השעה שנקבעה.
אין להפריע במהלך כל הפעילויות ,משותפות וקבוצתיות כאחד.
חל איסור מוחלט להשתמש בטלפון נייד בכל הפעילויות והמפגשים הקבוצתיים .על הטלפון
להיות כבוי בתיק.
חובה לעקוב אחר קבוצת המשלחת בווטסאפ .הודעות ועידכונים יופיעו רק שם.
שמירה על הניקיון ,עזרה הדדית וחברות חשובים כבר בשלב ההכנה.

המסע
עזרה הדדית בין חברי הקבוצה הינה תנאי הכרחי להצלחה .כל אחד צריך לראות עצמו חלק
חשוב בקבוצה ולתרום לה במטלות שעליהן התחייב וגם במטלות המתבקשות בשטח.
בעת ביקור בבית כנסת ,בבית קברות ,באתרי השמדה ובאתרי הנצחה ,יש לשמור על שקט
ולכבד את המקום בלבוש הולם ובהתנהגות הולמת.
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עמידה בלו"ז היא תנאי להצלחת המסע .בשל בעיות ביטחון אנו מחויבים להימצא במקומות
שבהם תכננו לבקר רק בזמנים שנקבעו מראש ושקבלנו עליהם אישור .משמעותה של חריגה
מלוח הזמנים הינה ביטול הביקור באתרים שתכננו לבקר בהם ולא דחייתם.
מטעמי ביטחון יש להקפיד לא להסתובב עם סממנים מזהים במהלך המסע ,קרי ,דגל
ישראל ,חולצות משלחת וכו .ניתן ללבוש חולצות משלחת ולהחזיק דגלי ישראל בטקסים
בלבד ובמחנות ההשמדה.
אין לעזוב את הקבוצה ,אפילו לצורך שירותים ,ללא אישור מפורש מהמורים\מדריכים\אנשי
הביטחון .תלמיד לא יסתובב לבד בכל מקרה.
על כל תלמיד להביא צילום של דרכונו למקרה של אובדן.
יש להקפיד לשמור את הדרכון במקום בטוח.
אין לעשן באתרים השונים שבהם נבקר ובאוטובוס .כמו כן אין לעשן במלון.
שתייה חריפה וכל משקה אלכוהולי אחר –אסורים בשימוש במהלך כל המסע לפולין!!
יש לגלות ערנות ולא לשכוח תיקים ושאר חפצים במקומות שונים.
אין להעדר משום פעילות.
יש להישמע להוראות אנשי הביטחון.

התנהגות בבתי המלון
אין לעזוב את שטח המלון בשום מקרה.
עם הכניסה לחדר יש לערוך בדיקה .במקרה של ליקויים בחדרים ,יש להודיע על כך מיד עם
קבלת החדר למורה או לראש המשלחת.
הלילה נועד לשינה על-מנת שנוכל לתפקד היטב במשך היום ולייצג עצמנו ,את בית ספרנו ואת
ארצנו בצורה הראויה .יש להקפיד על נוהלי השכמה ועל זמני שינה.
במלון מתארחים אורחים נוספים ,יש לכבדם .יש לשמור על התנהגות הולמת.
יש לשמור על שקט בחדרים ,במסדרונות ובלובי המלון.
אין להסתובב במסדרונות לאחר כיבוי אורות.
יש לנעול את החדרים מבפנים.
אין לקבל חבילות מאדם זר.
אין לקחת כל ציוד השייך למלון.
על כל נזק בחדרים יחויבו התלמידים כספית.
אין להסתובב בכל אזורי המלון יחפים או לבושים חלקית.
אין להזמין שירות חדרים.
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חל איסור מוחלט על הזמנת אוכל מחוץ למלון (פיצות וכו') .אין על כך אישור בטחוני!
יש לבדוק את החדרים לפני העזיבה כדי לוודא שלא נשכחו חפצים במלון.
חל איסור מוחלט להשתמש בשירותי המלון :בר ,קזינו ,ערוצי  T.Vוכו'.
אין להחליף חדרים לאחר מסירת המפתחות ללא אישור ראש המשלחת או אחד המורים.
במקרה של בעיה רפואית או בעיה אחרת יש לפנות למורה המלווה ולראש המשלחת.
חובה להגיע לחדר האוכל .יש להירשם אצל תורני הנוכחות לפני שמתיישבים לאכול.
היציאה מהמלון תהיה מיד לאחר ארוחת הבוקר .לא יהיה זמן לסידורים נוספים ,ולכן יש
לרדת לארוחת בוקר עם הציוד הנדרש לאותו היום.
לפני פינוי החדר אנשי המלון מקיים ביקורת הכוללת בדיקת נזקים או מחסור בחפצים .יש
לבדוק שכל הציוד בחדר קיים .זכרו! נזקים והיעלמות חפצים יחויבו בתשלום.

נהלי אוטובוס
אין לעלות על האוטובוס ללא הוראה מפורשת של מלווי המשלחת בלבד והקב"ט בפרט.
העלייה והירידה מהאוטובוס צריכות להיות מהירות מטעמי ביטחון.
יש לשמור על ניקיון האוטובוס ושלמותו .התורנים יעזרו בניקיון יומי של האוטובוס.
בזמן ההדרכה באוטובוס אין להשתמש באוזניות לשמיעת מוזיקה או להשתמש במכשירי
טלפון ניידים.
רק איש צוות אחראי להחלפת דיסקים של מוסיקה/סרטים באוטובוס.
בדיקת נוכחות תערך בכל עלייה לאוטובוס.
אין להחליף אוטובוס ללא אישור של ראש המשלחת.
אין לעמוד ו/או להסתובב באוטובוס בזמן נסיעה.
אסור לשבת/לשכב במעברים ולא על מסעד (משענת) הכיסא.
יש לשמור על החפצים האישיים ולא לשכוח אותם באוטובוס.
אין להשתמש בשירותים של האוטובוס ,אלא אם יאמר אחרת .קיימת בעיה קשה של זמינות
לשירותים במסע .יש להתאזר בסבלנות .יהיו הפסקות בדרך.
בכל יום יחולקו לתלמידים בקבוקי מים .חובה לשתות מים מינרלים בלבד במהלך כל המסע.
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זמן חופשי
במהלך המסע יינתן לתלמידים מעט זמן חופשי.
התנועה תהיה מינימום בשלשות.
יש לוודא שנקודת המפגש תהיה ידועה וברורה.
לפני היציאה חובה להצטייד ברשימה של מספרי טלפון לחירום.
יש לדייק בזמן ההגעה למקום המפגש.
בכל מקרה של בעיה יש להתקשר מיד לראש המשלחת או לטלפון חירום אחר שברשימה.

סיורים וטקסים
אין ללכת לפני המורה המוביל/מדריך או אחרי המאסף.
יש להישאר תמיד בקבוצה.
לא ניתן להישאר באוטובוס במהלך הסיורים או הטקסים.
יש לכבד את הטקסים ואת המקומות שבהם נבקר ,בהתנהגות הולמת.
החנויות והמסעדות הינם מחוץ לתחום .חל איסור להיכנס לחנות או לקנות דבר מה במהלך
ההליכה.
בזמן ההדרכה יש להימנע מדיבורים וצילומים .לצילום יינתן זמן מתאים.
אין להתעמת עם האוכלוסייה המקומית .יש להתעלם מכל פנייה של אדם זר .יש לדווח
מידית.
השלכת פסולת באתרים אסורה בהחלט ,זכרו ,כולנו שגרירים של המדינה שלנו!

טלפונים ניידים
חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים במהלך ההדרכות – באוטובוסים ובסיורים.
ניתן להשתמש בטלפונים ניידים רק כשאין פעילות.

נהלי ציוד
האוטובוס יהיה מלא ,ולכן אין מקום לציוד רב .תא המטען צריך להכיל את כל הציוד האישי
והציוד הקבוצתי.
חובה על כולנו להצטמצם בכמות הציוד הנלקח.
מותר לכל תלמיד לקחת מזוודה אחת עד  20ק"ג  +תיק יד או תרמיל גב במשקל עד  8ק"ג.
רשימת ציוד מומלצת תינתן סמוך למועד היציאה.
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בחניית לילה במלון ,אין להשאיר ציוד באוטובוס .מידי ערב יש להוריד את כל הציוד
מהאוטובוס.

נהלי השכמה
ההשכמה היא על אחריותכם בלבד!
מומלץ לארוז את המזוודה בערב לפני השינה מאחר שקמים מוקדם.
עליכם להיות אחראים להתעורר בזמן כדי שתוכלו להספיק להתארגן.
אסור לאחר למסלולים ולאתרים שנקבעו חודשים מראש בתיאום עם הקב"טים .כל איחור
ימנע מאיתנו ביקור למקום.

תורנויות
לכל תלמיד במהלך המסע יש מחויבות לבצע תורנות כלשהי שתקבע ע"י התלמידים שיתנדבו
להיות אחראי המסע.
יש לגלות אחריות ולבצע את התורנות במדויק כפי שהוגדרה .אי עמידה בזמן ו/או אי ביצוע
התורנות תהווה פגיעה קשה בלוחות הזמנים של המסע.
אין לארוז את הדרכונים והכסף במזוודות .פרטים אלו יש לשים בתיק נסתר צמוד לגופכם.

אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא של התלמידים ,להתנהגות מכובדת ובוגרת ולאחווה
בין כולם.
מאחלים לכולנו מסע בטוח ומלא חוויות משמעותיות.
ד"ר גליה אבישר

רונית חזן ויפעת וינגרטן

מנהלת בית הספר

רכזות השכבה
וצוות המורים המלווים את המסע.

אם אחרי שקראת את כל הכללים והנהלים את/ה מעוניין/ת לקחת חלק
במשלחת המסע לפולין של שכבה יב' בתשע"ט ,את/ה מתבקש/ת לשבץ
עצמך לראיון עם הצוות החינוכי בקישור שישלח אליך בקרוב (ולהגיע
כמובן לראיון עם מסמך כוונות מלא והעבודה הנלוות למסמך הכוונות )
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מסע לפולין שכבה כ"ג
מסמך כוונות  +משימה לקראת שיח אישי עם הצוות החינוכי.
תלמיד/ה יקר\ה
אנו נרגשות לפתוח את תהליך ההצטרפות למשלחת המסע לפולין.
המשלחת תצא למסע בשנה הבאה ב .20.11.18
תהליך ההצטרפות למסע מתחיל בעצם כעת ,לאחר שקראת את חוזר המסע ,את כל
הנהלים והכללים ואת/ה מעוניין\ת לקחת חלק במסע משמעותי כל כך.
תהליך זה מתחיל בשיבוץ לשיח אישי בינך ובין אנשי הצוות החינוכי (בקישור שישלח
לטלפון) .במפגש זה עליך למסור את מסמך הכוונות והמשימה (בהתאם להוראות
הכתובות בהמשך הדף) שיהוו בסיס לשיח.
מסמך כוונות
עליך להתייחס בכתב לשתי השאלות הבאות באופן רציני וברור (כחצי עמוד מודפס לכל
שאלה).
למה חשוב לי לצאת למסע לפולין.
מה תהיה תרומתי לקבוצה אליה אשובץ במסע?
משימה
עליך לבחור סיפור המשקף דילמה מתקופת השואה (דילמות מוסריות בגטאות,
במחנות ,דילמות הלכתיות  ,דילמות בתוך משפחות יהודיות ובקרב האוכלוסייה הלא
יהודית וכו' .ניתן למצוא חומר רב ברשת ,בספרי עיון ולהתייעץ עם המורים
להיסטוריה) .
עליך להציג ולתאר את הסיפור ואת הדילמה ,ולהסביר מה בדילמה זו סיקרן אותך
וגרם לך למחשבה ומהי עמדתך בחס לדילמה שבחרת .

בהצלחה
יפעת ורונית
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