משלחת עמקים תבור לפולין תשע"ב  -מספרי טלפון לתלמידים בפולין
מספרי טלפון משלחת בפולין:

שם בלועזית

שם
חנה קאופמן
נגה בן יעקב
אסייה מוקוסה
מיכאל לובינקר

Hana Kaufman
Noga Ben Yaacov
Asia Mokosa
Michael Loubinker

מספר טלפון בפולין

תפקיד

00-84-808804406
00-84-808804406
00-84-800507606

ראש משלחת
ס .ראש משלחת
פיילוט פולני
מאבטח משלחת

פרטי הטיסות:
תאריך
77/7/71
1//7/71

מעיר
תל-אביב
קטוביץ

לעיר
וורשה
תל-אביב

חב' התעופה ומס' טיסה
3Z 7707
3Z 7720

שעת ההמראה
07:30
)1//7( 22:50

שעת הנחיתה
09:00
)1//7( 03:35

מלונות בפולין:
עיר

מלון

77-71/7/72

ורשה

71-24/7/72
24-20/7/72

זמושץ'
קראקוב

DESILVA
PIASECZNO
JUBILAT
EXPRESSS BY
HOLIDAY

תאריך

פקס

טלפון
4400-22-7407070

4400-22-7407444

4400-00-6006047
4400-72-6706744

4400-00-6006276
4400-72-6706747

במקרי חירום :קב"ט משרד החינוך בפולין  -ורשה0084-780-000607 :
0084-00-4070465
שגרירות ישראל בוורשה:

בהצלחה!
______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

תכנית המסע:
היום
יום שלישי:
77.7.71
יום רביעי
71.7.71
יום חמישי
71.7.71
יום שישי
11.7.71
יום שבת
17.7.71
יום ראשון
11.7.71
יום שני
11.7.71
יום שלישי
11.7.71

המסלול
נתב"ג – ורשה – ביה"ק אוקופובה – זלוטה ,חומת הגטו – גטו קטן -
בי"כ נוז'יק – עיר עתיקה – אנדרטת המרד הפולני – לינה :וורשה
ורשה – טרבלינקה – טיקוצין – יער לופוחובה – לינה :וורשה
–

אומשלאגפלאץ (כיכר השילוחים) – מסלול הגבורה – טקס :מילה 81
מיידאנק – ישיבת חכמי לובלין – נסיעה לזמושץ' – לינה בזמושץ'
זמוש – בלז'ץ (אתר המחנה) – בלז'ץ (כפר – מפגש עם חסידת אומות
עולם) – ליז'נסק – לינה :קראקוב
סיור בקרקוב :רובע קז'ימיש – גטו פודגוז'ה – הליכה לאורך הנהר לעיר
העתיקה  -ארמון ואוול – סוקיניצה (זמן חפשי) – לינה :קראקוב
אושוויץ ( 8מחנה) – מחנה פלאשוב – בית הקברות רקוביצקי –
לינה :קראקוב
קראקוב (נסיעה) – סיור בירקנאו (מחנה) – משאנה (קברי יהודים בבי"ק
נוצרי-פולני) – לינה :קראקוב
נסיעה לדז'אלושיצה – ביה"כ דז'אלושיצה – נסיעה לקילצה :רח' פלנטי,
אנדרטת יאן קארסקי  -ביה"ק קילצה – נסיעה לקטוביץ – שיחת סיכום
 -שדה תעופה :המראה 55:22

