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שמחים להיענות להזמנתה של תנועת נוע"ם להצטרף אליה למסע התנועתי השומר החדש  - חניכי התנועה החדשה

 לפולין. 

 .9-15.3.20ם יבתאריכ תקייםכיתה י"א ויוחניכות מיועד לחניכי מסע ה

 מלווה ומודרך על ידי מדריכי התנועה, מדריכי פולין מורשים, רופאי וצוות מנהלתי. המסע 

משתתפי המסע ידרשו למטלות ודרישות השתתפות גבוהות הכוללות השתתפות בסמינרים ותהליכי הכנה. אי עמידה 

 בדרישות ההכנה כמפורט בהמשך תמנע מהחניך את היציאה למסע. 

א הגוף המנחה את מארגני המסע מבחינה חינוכית, ביטחונית ולוגיסטית. בהתאם מנהלת פולין במשרד החינוך הי

 להנחיות מנכ"ל משרד החינוך, המסע יוצא על חג הפורים תוך ניצול ימי החופשה וסוף השבוע.

 

נוע"ם )נוער מסורתי(, היא תנועת הנוער של התנועה המסורתית בישראל. תנועת נוער יהודית  :תנועת נוע"ם

טית, קהילתית וציונית. נוע"ם מעמיקה בבירור וגיבוש של זהות אישית על כלל פניה ומחנכת לערכי הקהילה פלורליס

הפלורליסטית, המסורת המתחדשת, הדמוקרטיה והשוויון. נוע"ם שואפת לתיקון עולם ומעורבות חברתית ומעודדת 

בטוח לכל דעה וזהות ומעודדת בחירות  פעילות חברתית, מנהיגות ועשייה למען הארץ והחברה. נוע"ם מהווה מרחב

  עצמאיות ועיצוב אישי של פרטים וקבוצות השואבים השראה ומעניקים פרשנות רלוונטית לעקרונות היסוד שלנו.

סניפים בכל הארץ, טיולים, שבתונים, מסלולי השתלבות של ילדים עם מגבלה, סמינרים  20-שבועית ב-לנוע"ם פעילות דו

ר, פעילות תיכון מקומית וארצית, מחנה קיץ ארוך וייחודי ביער חנתון, מסלול שנת שירות וגרעיני והכשרות לצוות הצעי

 נח"ל.

יחד עם  .בטיבינוע"ם שייכת לתנועה המסורתית ומקיימת בפעילותה מסגרת מסורתית על פי עקרונות הזרם הקונסר

מגוונים ואלטרנטיביים ליהדות ובחירה אישית זאת תנועת נוע"ם מעודדים בחינה של פרשנויות רבות למסורת, חיבורים 

מתוך ידע, לימוד, חוויה והתנסות. ערך הלימוד והכרת המסורת חשוב לנו על מנת להנגיש את היהדות והמסורת לכלל 

ישראל ולייצר חוויה יהודית חיובית וחופשית, ללא כפייה ומחסומים ועל מנת להצהיר: היהדות היא של כולנו, ויש יותר 

  חת להיות יהודי.מדרך א

  



 
 
 
 

 

סופי שבוע ועוד מספר מפגשים של  3-יחל בחודש נובמבר ויסתיים בחודש מרץ. במהלכו יתקיימו כ :תהליך ההכנה

. מדריכים מקצועיים המוסמכים לכךאת ההכנה יעבירו  .היסטורית וערכיתהכנה רגשית, הקבוצה. המפגשים יכללו 

 מקומות ההכנה ימסרו בהמשך. 

בנוסף, יתקיים כמחויב בהוראות משרד החינוך תדריך קב"ט  לסמינרים ולתדרוכים הינה עצמאית.ההגעה והחזרה 

 לקראת היציאה. 

 הינה חלק בלתי נפרד מההשתתפות במסע.  בו  ההשתתפותועל כן  אנו רואים חשיבות רבה בתהליך ההכנה

 :תאריכי ההכנות

 תאריכים מפגש

 13-14.12.19 סמינר ראשון

 2.1.20 מפגש קבוצה

 16-17.1.20 סמינר שני

 14-15.2.20 סמינר שלישי

     תדרוך קב"ט משרד החינוך

 )יתקיים בת"א בשעות אחרה"צ(
27.2.20 

 4.3.20 מפגש קבוצתי מסכם לקראת הטיסה 

 24-25.20 סמינר סיכום המסע

 

 (כפי שמוגשת לאישור משרד החינוך: )כנית המסעות

 
הסופית של המסע וההנחיות של הרגע האחרון יפורסמו ערב היציאה, לאחר אישור מטה פולין התכנית שימו לב! 

 במשרד החינוך וגורמי הביטחון.

 

 לינה תוכן יום תאריך

 קראקוב הרובע היהודי בקראקוב - קזימיש ב' 9.3.20

 קראקוב בירקנאו –ריכוז וההשמדה אושוויץ מחנות ה ג' 10.3.20

 לובלין בעקבות החלוץ הלוחם-זמן חופשי, גטו קראקוב  ד' 11.3.20

 ורשה מחנה הריכוז וההשמדה מיידנק ה' 12.3.20

 ורשה טיקוצ'ין, יער לופוחובה ו' 13.3.20

 ש' 14.3.20
, בית היודנראט, שרידי חומות הגטו, העיר העתיקה בית הכנסת נוז'יק –גטו וורשה 

 בוורשה, אנדרטת יאנוש קורצ'אק
 ורשה

 א' 15.3.20
מרכז החלוץ בוורשה, מסלול הגבורה,  – 34מחנה השמדה טרבלינקה, דז'לנה 

 טקס סיום בגטו וורשה
 חזרה לארץ



 
 
 
 

 מסע:ה משתתפידרישות מ

  .חניך ופעיל בתנועה 

 .שיחה אישית ופתוחה עם המדריך החברתי של המסע 

 עם צוות המסע.שיתוף פעולה תוך  השתתפות מלאה בתהליך ההכנה למסע 

 ועמידה בכל כללי המסגרת של התנועה. התנהגות נאותה 

  תקנית.הגעה לכל תהליך המסע בחולצה כחולה 

 .השתתפות בתדרוך קב"ט משרד החינוך 

  .אישור כשירות רפואי מרופא המשפחה 

  אישור המטפל.  ביש צורך אצל מטפל/ פסיכולוג במידה והנך מטופל 

 שני ההורים. ע"י הורים חתום אישור 

 ן(צילום דרכו יש לשלוחוקף )דרכון בת 

  להכנות לתנועת נוע"ם.תשלום דמי רישום 

 תשלום בפועל לסוכן הנסיעות. 
 

 התנהלות המסע:

  התנועה החדשהחניכי ונוע"ם תנועת אוטובוסים של חניכי  4 כוללהמסע . 

 ( התנועה יבוגר) תודרך ע"י מדריכים חברתיים כל קבוצה . בנוסף,ל ויודרך ע"י מדריך מוסמך ומנוסהכל אוטובוס יוב
מדריכים אלו יהיו אנשי הקשר . במהלך המסעיעבירו את תהליך ההכנה בקבוצות ואת מפגשי הערב במלון  אשר

 שלכם ההורים במהלך תהליך ההכנה. 

  וצב מאבטח, בהתאם להוראות גורמי הביטחון הישראלים.מבכל אוטובוס 

 .מדריך פולני לכל משלחת 

   .המשלחת תלווה ע"י רופא 
 

 חניך שלא יעמוד בדרישות המשתתף לא יכול לקחת חלק בתהליך המסע!  :תהליך ההרשמה הראשוני

'. בשלב זה הרשמה ותשלומים'בסרגל העליון . באתר יש ללחוץ  www.noamist.org-היכנס לאתר תנועת נוע"ם יש ל
. בסיום במעגל השתייכות 'התנועה החדשה'ולסמן עליכם לרשום את החניך ולמלא את פרטיו כחבר בתנועה 

ולא יוחזר לאחר תאריך סגירת  ההכנה עלות לסמינריה)סכום זה הינו  ₪ 330ולשלם  ההרשמה, עליכם לשלם 
 ההרשמה(. 

 בצרוף המסמכים הבאים: יר לרכז האזור את טופס ההרשמה במקביל להרשמה באתר על החניך להעב

 חתום ע"י שני ההורים –שור הורים אי 
  (9.3המסע תחילת שנה מיום מעלה מחצי פחות ללהיות בתוקף לעל הדרכון )  2-3עמודים  –צילום דרכון 
  במידה והחניך  .הבאישור זה יש לוודא שרופא המשפחה מציין כל בעי –אישור רופא משפחה על המצב הבריאותי

 להעביר אישור חתום מרופא המשפחה.בכל זאת בריא יש 
  .במידה והחניך מטופל ע"י פסיכולוג יש לצרף אישור של המטפל המאשר יציאה למסע 
 

להסדיר את התשלום המלא למסע. התשלום  על מנתלאחר ההרשמה הראשונית, נפנה אתכם לסוכנות הנסיעות 
 לסוכנות הנסיעות בנוסף לעלות הסמינרים בארץ.  ₪ 4550. עלות המסע הינה 23-15.12.19יתבצע בין בתאריכים 

 במידה ולחניך בעיה רפואית משמעותית, יש לרכוש עבורו באופן פרטי ביטוח מיוחד בקופת החולים בה מבוטח. 
 

בנוסף, במהלך סיכום תוכלו להתעדכן בפייסבוק שנפתח לטובת המסע.  סיומובמהלך המסע ועד  :עדכונים שוטפים

 היום המדריך יעדכן את ההורים על הנעשה ויעביר תמונות של הקבוצה. 

 

 

http://www.noamist.org/


 
 
 
 

 

  :השהות בפולין מהלךצוות בהם וקשר עם החניכי

 ימלא כל חניך מסמך עם כל  במפגש הקבוצה האחרון
לכל אוטובוס  הפרטים הדרושים לתקשורת במהלך המסע.

יהיה פלאפון  ,של צוות המסע םייהפרטנים מלבד הפלאפו
 עם סים פולני זמין.

  במהלך המסע יפעל חדר מצב בארץ ודרכו יהיה נתן לקבל
 כל המידע.

 החניכים לא יורשו לציין את מיקומם במהלך מי בטחוןטעמ ,
המסע ברשתות החברתיות. נבקש לחדד נקודה זו בקרב 

 החניכים גם מטעמכם. 

  ניתן יהיה לתקשר מהארץ לפולין באמצעות פקסים אשר
יישלחו למלונות בהם המשלחת שוהה. מפולין לארץ יהיה 

 ניתן לתקשר בעזרת חברות התקשרות המקומיות. 

  ברוב המלונות קייםwi-fi .ללא תשלום 
 

 מידע מטעם חברת הנסיעות:

על ידי כלל גורמי הביטחון. למשלחת מתלווים המשלחת הינה משלחת רשמית מטעם מדינת ישראל ומאושרת  :ביטחון

איש אבטחה ראשי ישראלי מהיחידה לשירות הביטחון הכללי של ישראל וקב"ט לכל אוטובוס לפי אישור משרד החינוך, 

 חלק מהמאבטחים פולנים שעברו אישור וסינון של שירות הביטחון.

הטיסות הסופיות ישלחו ומספר ות. שעות עומדות לטובת המשלחת נסגרות ע"י חברת הנסיעההטיסות  :טיסות

 קרוב ליציאה למסע.הלמשתתפים במועד 

 בין השקטוביץ' )הטיסה מתוכננת לצאת לפנות בוקר, המשתתפים יתבקשו להתכנס בלילה  - טיסה הלוך: ת"א-
 (.9.3-ל 8.3

 ת"א )נחיתה בשעות הלילה(. החזרה משדה התעופה הינה עצמית - טיסה חזור: וורשה. 
 הנסיעות חוכרת מטוסים ייעודיים לטובת המשלחות.חברת 

 
 או באתר "רשות שדות התעופה".   03-9755555טל' מודיעין נתב"ג לברור שעות הנחיתה: 

 חל איסור על קניית אלכוהול וסיגריות בדיוטי פריי.
 

 ובחדרים זוגיים. ברמת תיירות טובה המאושרים ע"י משרד החינוך. בבתי מלוןהינו האירוח  :מלונות

 באישור מראש. -אנשים בחדר  3מראש ובתיאום עם בתי המלון ניתן ללון  בתיאום

 :ארוחות

 :ארוחות בוקר חלביות בהגשה עצמית )מזנון( בבתי המלון, הכוללות 
קורנפלקס, ריבה, דבש, יוגורט, גבינות רכות וקשות, חמאה, לחם, לחמניות, ירקות, פירות, שתייה קלה, ביצים 

 קשות וביצים מקושקשות, קפה, תה, חלב.

 יהפרי/ חטיף ופחית שת, שתי כרכים –ם ארוזות / נארזות ארוחות צהרי. 

  ,)הכולל:תפריט עשיר המותאם לבני נוערארוחות ערב חמות בהגשה עצמית )בופה , 
 .תוספות חמות מגוונות, מבחר סלטים, מנות אחרונות, שתייה קלה, לחמים שונים 3-4מנה בשרית, 

  בכל יוםמים מינרלים כל חניך מקבל שתי בקבוקים של. 

  .אוכל צמחוני/ טבעוני/ ללא גלוטן/ ללא לקטוז לפי דרישה ע"פ הרשמה מראש 

 .אוכל כשר גלאט לפי דרישה ע"פ רשימה מראש 
 



 
 
 
 

 

הכולל ביטוח מטען + בריאות מורחב ע"פ בקשת משרד החינוך  -הביטוח הינו ביטוח מורחב של חברת הראל   :ביטוח

 הטסה רפואית בחרום וביטוח תאונות דרכים.

כל נוסע יחתום על טופס הצהרה שיועבר כשירות לחברת הביטוח באמצעותנו, במידה ויצטרך ישלם תוספת בגין 

 החמרה.

 
 ישראלים פטורים מהצורך באשרה לפולין.  :ויזות

 בעצמם בשגרירות פולין. לי או בתעודת מעבר, צריכים לבדוקנוסעים בעלי דרכון שאינו ישרא
 ע"פ בקשה של צוות המסע יש להגיע בדרכון ישראלי בלבד. 

 
 משרד החינוך מעניק מלגות כספיות לחניכים שעומדים בקריטריונים, המידע זמין באתר משרד החינוך. :מלגות

 

  



 
 
 
 

  :רשימת ציוד

 בקרב המשפחה וחברים בנוגע לציוד הנדרש.אנו ממליצים לא לרכוש פריטים לטובת המסע ובטרם היציאה לעשות בירור  .1

ומפריטים מיותרים. מומלץ לשקול את המזוודה בטרם הגעה לנקודת  יש להימנע ממטען חורגקילו.  18המשקל המותר במזוודה הינו  .2

 המפגש. 

 באופן שיהיה לכם קל לארוז שוב את המזוודה גם בפולין.  –ארזו חכם  .3

 

 חגורת כסף 

 דרכון וצילום של הדרכון 

  מקסימום. זלוטי 100-150 אנו ממליצים להגיע עם –כסף 

 שעון יד 

  תיק הקטן שילווה אתכם במהלך היוםב –מטריה 

 תרופות 

 שפתון 

 /לסובלים מעור יבש במיוחד –גוף  קרם ידיים 

 ספר 

 ןפלאפון ומטע 

 חולצה כחולה תקנית 

  לשמוע מוזיקה בנסיעה –אוזניות 

  אתכם במהלך היוםתיק הקטן שילווה ב –נייר טואלט / טישו 

  בערב 18:30הטיסה בשעות הלילה וארוחת ערב נקבל רק במלון סביב השעה  –סנדוויצ'ים ליום הראשון 

 שעון מעורר 

 תרמוס 

  לחלק בין חברי הקבוצה מי מביא מהלעשות קיט קבוצתי,  מומלץ –תיונים, סוכר, קפה שחור 

 מנעול למזוודה 

 מחברת וכלי כתיבה 

 שקיות חימום 

 סיםהדרכות וטק 

 2  ופס קור( או מבד דק )סופג זוגות גרביים. עדיף לא נעליים מעור )ת 2חמות ואטומות למים. שאפשר להכניס בתוכם  –זוגות נעליים

 מים!(

 גרביונים, כפפות, צעיף ימים, כולל ביגוד חם: מעיל, גטקס/ 7-בגדים ל 

 

 זוגות ליום ועוד ספייר 2 –חמות  צוואר, כובע צמר, ביגוד תרמי, גרבים-חם 

  אין להסתובב במלון בגרביים/ יחפים –נעלי בית/ כפכפים למלון  

  חולצה לבנה לשבת 

 מעיל גשם/ מכנסי גשם 

 כלי רחצה 

 

 

 

 –לשאלות ופרטים נוספים 

 חיים חדד רכז המסע

054-6772960 

haimh@hashomer.org.il 

 


