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 2016 אוקטובר – 'היובלתיכון " -ף הנחיות ליציאה לפוליןד
 

 לחברי  הקבוצה שלום,
 

 להלן כמה עצות שימושיות העשויות לעזור לכם להתארגן למסע  לפולין :
 

 טיסה:  
 פרטי הטיסה ובתי המלון בפולין נמצאים בתחתית המכתב. 

דיוטי ת היוהטיסה מהווה אישור על טיסתכם. דף זה תתבקשו להציג בחנו ובו פרטי זה דף" . קבוצתיכרטיס אלקטרוני כרטיס הטיסה הוא "
 על מנת לשמור על קניותיכם עד לחזרה מפולין. פרי,

תגיות אלו עד  יש לשמור על" ( .מזוודות ) מדבקות ועליהן  "ברקודכמו כן, בשדה התעופה בארץ ובפולין, תקבלו תגיות כנגד מסירת ה
   גיות אלו מהוות אישור למסירת המזוודה ומהוות זיהוי למזוודה במקרה של אובדן או נזק.    . תלקבלת המזוודה עם הנחיתה

 
 דרכון:

 , וכי הוא אינו פגום. לפחות חצי שנה מיום הטיסהיש לוודא כי דרכונכם בתוקף 
 

 מזג אוויר :
צוי מאד לבדוק באינטרנט את הטמפרטורות הצפויות . רואף שלג מזג האוויר בתקופה זו עשוי להיות נעים עד קר מאד, ומאד יתכן שירד גשם

 מומלץ מאד(. yahoo.com)אתר מזג האוויר של  לתאריך הנסיעה.
 
 בוש :ל

נא להצטייד בבגדים חמים, חולצה קצרה, מעליה ארוכה, סוודר/פליז ומעיל.  –רצוי להתלבש בשיטת הבצל , בהתאם לנאמר בסעיף הקודם
 כמובן, כובע, צעיף / חמצוואר / כפפות וכדומה.וגות נעלי הליכה למקרה שאחד נרטב בגשם או נקרע. ז 2ומטריה,  עמיד בפני גשם מעיל

 
 ציוד :

 היד. על תיקו הזמוודהיש לסמן באופן ברור ובולט את שם הנוסע ) ולא שם אחר !!! ( על כל 
תרופות לצורכים על וודה ( ובנוסף מעיל גשם ואנא ארזו את חפצכם כך שבתיק היד יהיו בגדים ליממה הראשונה ) במקרה של אובדן מז

 .  בסיס יומי
על פי הוראות הביטחון הנהוגות בנמלי התעופה בעולם , לא ניתן להעלות בתיק היד שום חומר נוזלי. אם בכוונתכם להעלות תרופות 

 יתכן שתתבקשו לזרוק אותן.  , אחרתבאנגלית לתא הנוסעים , אנא הצטיידו באישור רופאאו מזרקים )אלרגיות, סוכרת וכדומה( 
כמו כן אסור להעלות שום דבר חד לתא הנוסעים )לרבות מספריים לציפורנים, מחטים, וכו'(, במידה ואתם לוקחים חפצים כאילו, אנא 

 אקדח ישנים, גז מדמיע וכו'. \הכניסו אותם למזוודה. נא בדקו כי אין ברשותכם כל אמצעי לחימה לרבות סכין , קליעי רובה
נשים שצורכים תרופות על בסיס קבוע , רצוי לארוז שני סטים ולהניחם בשני מקומות שונים, כנ"ל לגבי משקפיים וציוד לעדשות מגע, א

 נגד כאבים וחומרי חבישה בסיסיים. כדורים
 במהלך המסע , ולא בחדר או במזוודה בבטן האוטובוס. עמכםציוד זה אמור להיות 

 נרות זיכרון, תרמוס למים חמים, אלתוש )נגד יתושים(.  ,כיפות )לבנים(רצוי להביא : 
 ק"ג.  20המשקל המותר למזוודה 
 ק"ג  5המשקל המותר לתיק יד 

 
 ביטוח : 

https://www.harel-קבוצות התלמידים בוטחה במסגרת הנסיעה על פי התנאים של משרד החינוך. שם הביטוח "פירסט קלאס" באתר 
group.co.il/wps/portal/ 

 
 : טלפון נייד

ברשת . מטענים פועלים ורצוי להירשם להסדר חיוג מוזלכל הרשתות הישראליות פועלות בפולין ) הסכם נדידה (, המחיר יקר למדי 
 קי המלון והשימוש בו אינו כרוך בתשלום נוסף.ברוב חל  WIFIבתי המלון יש ב, שקעים של שניים עגולים.   220Vהחשמל המקומית  

 שיחות מהחדר במלון יקרות מאד. ראו הוזהרתם !!!!
 .מצורפים בהמשך המסמך מספרי הטלפון של בתי המלון

  
 : מטבע

 זלוטי לשקל.  1שער החליפין של הזלוטי , המטבע הפולני, מול השקל הוא מעט פחות מ 
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 : חשמל
. התקע הכפול ) כמו של מטעני הטלפון הנייד ( אינו צריך בד"כ מתאם. תקע משולש  V  210-220של  מתחרשת החשמל בפולין עובדת על 

 כמו של מחשבים ניידים ( מצריך מתאם אירופאי.)
 

 רצ"ב פרטי הטיסה ו בתי המלון בהם תשהה המשלחת בפולין: 

 
 

 שעת הנחיתה
 

 שעת ההמראה
 

 מס' הטיסה
 

 חברת התעופה
 

 לעיר
 

 מעיר
 
 יךהתאר

10:20 07:20 ENT221 26/10/16 תל אביב ורשה אנטר אייר 

04:20 23:30 ENT226 1/11/16 קטוביץ תל אביב אנטר אייר 
 

 .בבוקר 2/11/16שהנחיתה בתאריך ♥ שימו 
   www.iaa.gov.il    03 9755555* למידע לו"ז נחיתות : 

 
 פקס וכתובת אינטרנט של המלונות בהם תלונו : להלן מספרי טלפון

 קידומת עיר + המספר  וכן הלאה( + קידומת מדינה + 012/  00קידומת יציאה מהארץ )לחיוג לפולין :  

 מספר הטלפון

 קידומת מתאריך עד תאריך העיר המלון
 הארץ

 קידומת
 העיר

 מס' 
 הטלפון

48 22 2780000 
Fax: 2780001 

Hilton double 
tree 

 26/10/16 28/10/16 ורשה

48 22 6306306 Marriott center 28/10/16 30/10/16 ורשה 

48 12 3763709 
Fax 3763701 

Best Western 
premier 

 30/10/16 1/11/16 קרקוב

 

 : מסורבי יציאה מהארץ צריכים להסדיר את אישור יציאתם מראש !!חשוב 
 

 נסיעה טובה
 ע"מ "איילה" נסיעות ותיירות ב

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

 
 אישור טיסה:

 
 

 שעת הנחיתה
 

 שעת ההמראה
 

 מס' הטיסה
 

 חברת התעופה
 

 לעיר
 

 מעיר
 

 התאריך

10:20 07:20 ENT221 26/10/16 תל אביב ורשה אנטר אייר 

04:20 23:30 ENT226 1/11/16 קטוביץ תל אביב אנטר אייר 

 

http://www.iaa.gov.il/

