
  

  
  

  :והאגודה הישראלית פולנית לבריאות הנפש איגוד הפסיכיאטריה בישראל
  

   הוטופס הרשמ יםסעלנו מידע  :2013ביולי  8-3, כנס מדעי בפולין
  !על מנת להבטיח את מקומם כעתעל המעוניינים להצטרף לכנס להירשם 

   
לקשרים ההדדיים של איגודי הפסיכיאטריה בישראל ובפולין ולפעילות האגודה  בהמשך

  .2013ביולי  3-8בתאריכים , לאומי בפולין-קיים כנס דונ, פולנית לבריאות הנפש- הישראלית
, נפש המשותפים לאנשי המקצוע משתי המדינותבכנס נתרכז בנושאים מתחומי בריאות ה

וברפורמות , בעבר ובהווה –בנושא האנטישמיות ומניעיה :  והפעם נתמקד בשני תחומים
הכנס יכלול הרצאות של טובי המרצים .  בתחום מדיניות בריאות הנפש בשתי המדינות

חדישות בהדרכת מנהלי תכניות  מקצועיים וביקורים, בתחומים הללו מישראל ופולין
  .בפסיכיאטריה הציבורית בפולין

עיר על אם הדרך מורשה לקרקוב  –במסגרת הכנס נשתתף במצעד לזכר הרוגי הפוגרום בקילצה 
בו נקיים מפגש עם , במרכז להידברותבה ונבקר , שואהי פולנים לאחר ה"בה נהרגו יהודים ע
  .הרצאות משותפות

ת שנו 1000 -ונתרשם מ ', קרקוב ולודז, ורשה :במהלך הכנס נסייר בשלוש ערים מרכזיות בפולין
ניתן עדיין במקומות רבים . ום ברחבי ארץ זאתקמ בכלכמעט  אשר הותירו חותמן, יהדות פולין

עומדים , ומשופצים ריםחלקם מצוי, בתי כנסת. לראות על משקופי הבתים את מקום המזוזה
 תונשוכמובן גם תזכורות רבות ל. עומדים עדיין במלוא הדרםפוארים מבני ציבור מ. לםעל תי

  .בורות ההריגהו, המחנות, הגיטאות: ע השניה"של מלחה ךחושה
, ולניים היחודיים לעירנבקר באתרים היהודיים והפ, בה נתארח במרבית ימי הכנס, בקרקוב

יתקיים בעיר פסטיבל התרבות  בעת הכנס.  פסיכיאטרייםבמפעלי שיקום של מטופלים ו
  .לרבות מופע הסיום המרהיב שלו –ונוכל להנות ממופעיו , גו באירופההגדול מסו, היהודית

  

  



  
  :לוח הזמנים

   :ביולי 3, יום רביעי
דרך הגבורה  ,אומשלאגפלאץה, יהודיהעלמין הבית  :באתרי הגטוסיור , יתת בוקר בורשהנח

   .ן השואה החדשמוזיאוו, ואנדרטת רפפורט
נשמע על בו , ישראלית- עם חברינו מסניף ורשה של האגודה הפולנית) במלון(מפגש : בערב

שהיה ממנהיגי מרד , אבי ולבסקי' ועל ארכיונו של אביו של חברנו דר, הפסיכיאטריה בורשה
  .ו ורשהגיט

  :ביולי 4, יום חמישי
  .נסיעה לקילצה

יי צחניצקי 'אנדז' בוגדן ביאלק ופרופ' דר: הרצאותבין ה  –מפגש במרכז ההידברות בקילצה 
  . מצעד לזכר קורבנות הפוגרוםהשתתפות בו, "אנטישמיות בפולין לאחר השואה" -  ]פולין[

  .יהודיבפסטיבל ה –קבלת חדרים במלון וערב חופשי , נסיעה לקרקוב
  :ביולי 5, יום שישי

הפסיכיאטרי  ח"ובביהביקור במפעלי שיקום של נפגעי נפש ו ,סיור בקרקוב היהודית והפולנית
  .ביקור במצבות לזכר החולים הפולנים והיהודים שנספו בשואה –) ין'בפרבר קובייז(של קרקוב 

  ."מהלל קליין למיטל עופר: אמנות הדור השלישי לשואה"פתיחת תערוכת 
  ."א"הרמ"תפילה בבית כנסת : למעוניינים:  פנות ערבל

  :ישראלית לבריאות הנפש-המשך המפגש עם חברי האגודה הפולנית
  )ברכות והרצאות מרכזיות" (תפקיד גורמי בריאות הנפש: הזכרון והדיאלוג"

  .והשתתפות בארועי הפסטיבל היהודי ארוחת ערב משותפת
  :ביולי 6, שבת

  .)קבוצות דיון כולל(המשך המפגש המדעי 
  .ובסדנאות הפסטיבל היהודי' ימייז'סיור בבתי הכנסת בקז: לבני זוג ומלווים

  .ן"פולנית לברה- ישיבת ועד מורחבת משותפת של האגודה הישראלית
  .מסקנות הדיונים בקבוצות:  סיום הכנס המדעי

  .'ימייז'מופע סיום הפסטיבל היהודי בכיכר המרכזית של קז:   ש"מוצ
  :ביולי 7, יום ראשון

  :אפשרויות בחירה
 )חצי יום(בירקנאו - אושוויץנסיעה משותפת ל .1
 ]סיור בתשלום) [חצי יום(קה 'בויליצביקור במכרות המלח  .2
 ]סיור בתשלום) [יום( סיעה לזקופנהנ .3
 יום חופשי בקרקוב .4
  .מסיבת פרידה לסיום הכנס עם המארחים הפולנים:  בערב

  :ביולי 8, יום שני
  .באנדרטאות ובבית הקברות היהודי בעיר, ר באתרי זכרוןוביקו' נסיעה ללודז

  .נסיעה לורשה ובילוי ערב בורשה
  .טיסת לילה לישראל

  
   בשם מארגני הכנס

  ):ן"פולנית לברה- הישראלית ודהבאמצעות סניפי תל אביב וירושלים והאגבישראל איגוד הפסיכיאטריה (
  

  רמונה דורסט' צבי פישל         דר' דר    צבי זמישלני     ' חיים קנובלר         פרופ' פרופ
  

  .תוכנית מפורטת של ההרצאות והדיונים הקבוצתיים בכנס תישלח בהמשך
  מנחי קבוצות מתבקשים להתקשר/מתדיינים/המעוניינים להשתתף כמרצים

  .0525-703713' או טל  haim.knobler@gmail.com,  חיים קנובלר' לפרופ



  
  :סלהלן פרטים נוספים לגבי הכנ

  
 היאצהיד ועמת ראלק. הפועהת תורי חבנאם לתאהתב םניה היסטיס הרטכ נאיות ז"לו:  יסותט
  . קבוצתי-כרטיס הטיסה הוא אלקטרוני.  ויקיםהמדות סיי הטדועמאת  םיכלאח שלנ

  .אין אפשרות לבצע שינויים או לקבל החזר לאחר הכירטוס
השינוי כרוך . ישירות עם משרדינונא לתאם זאת : ניינים לצאת או לחזור בתאריך אחרהמעו

  .בתוספת עלות בהתאם ליעד וסוג הכרטיס
ח שלנ האיצהימועד  אתלקר. במלונות דרגת תיירות טובה םייגים זורדחב אהי הניהל:  מלונות

בקרקוב המלון יהיה ( לוןמ ן ופקס בכלפוטל פרסמ לכול ןלומתי הבת ומש טופיר םיכלא
כרוך בתשלום (זאת בטופס הרישום  ים בחדר סינגל יציינומעוניינה .")הולידיי אין אקספרס"

   ).נוסף
  .  ממועד הנסיעה הלחצי שנ ףקובת םינורכדשה אדוול יכםלע:  וניםדרכ תוקף
 בעלי אזרחות אחרת  יםעסנו. יןפולל באשרה מהצורך פטורים תשראליבעלי אזרחות י:  ויזות

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

  .פרטים ימסרו בהמשך. לקראת הסיורהמעוניינים יוזמנו לפגישה  : תימפגש קבוצ
  
  : ל לוכ ,לאדם בחדר זוגי רדול 1155 ך סב מחירה

 נותלומבינה ל, יתנכתהי ם לפיתראלה סכני, דריך מקומי דובר אנגליתמ, צמודחדיש  אוטובוס
 נייד טלפון ,אוטובוסים בילינרמ םמי, מלנ מסיו סותטי, וקרבחות ואר, תיירות טובה תרמ
  .תחלמשה הולינל

  .במקרה של פחות נרשמים יתכן שינוי בעלות. משתתפים  50:    מינימוםל הינו לפי "המחיר הנ
ראה להלן בטופס , יש אפשרות לבטח אצלנו(טוח בי, וספותנ ארוחות:  ללכו נואי המחיר
תוספת בגין , יורו 190: דר חבד יחלי וספתת, סבלות, רמחיב הללוכ ינהשא פתתוס כל, )הרישום

  .)אנו מכרטסים כשבוע  לפני היציאה(דלק עד לרגע הכרטוס /מסי נמל התייקרות 
  . ראה להלן:  רשמה ותשלוםה
         ***30/3  עד לתאריך:  רשמההה

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

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

במקרה של כח (חברת הביטוח מכסה ביטול ברגע האחרון לפי תנאי הפוליסה , כםלידיעת* 
  ). עליון

  .חג וערבי חג אינם ימי עבודה, שבת, 'וימי *  כל ביטול יחשב רק לאחר הגעתו אלינו בכתב* 
 

  !על מנת להבטיח את מקומם כעתלהירשם ל המעוניינים ע***
 
 

 דיזנהאוז תורמת לקהילת ניצולי השואה
  אנו מפרישים חלק מרווחי פולין לניצולי שואה החיים בחרפת רעב ומצוקה

  04 9885220: פקס ,   04 9886116טלפון :  קרית מוצקין  61גושן ' שד
 TamiSa@d-u.co.il       תמי סעד: אחראית רישום במשרדינו 

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

   8.7.2013-3, כנס מדעי של איגוד הפסיכיאטריה: יןלופביור סל מההרש טופס



  
  )לפקסס או לשלוח במייל יחד עם סידור התשלום(

Fax : 04-9885220 /  E-Mail : TamiSa@d-u.co.il 
  

                                                                         כנס בפולין –כלים שלובים  :  הצהקבו שם
  

: פרטים לצורך כרטוס   
2נוסע  1נוסע    

כפי שרשום , באנגלית(שם משפחה   
)בדרכון  

כפי שרשום , באנגלית(שם פרטי   
)בדרכון  

Mr   / Mrs   / Miss Mr   / Mrs   / Miss  הקף בעיגול(תואר(  

 תאריך לידה  

 תאריך תפוגת הדרכון  

:נא לשבץ אותי בחדר במלון עם     

 
  

  _______ :קודמי______________:רעי_____ :'מס___________________ :רחוב:  כתובת
  

  ____________________: פקס __________________  __________________ :טלפון
  

E-Mail : _____________________@____________________________ 
  

  לא     )    /   יורו 190נא לחייבני בתוספת (כן  :  מעוניין בחדר סינגל 
  לא/  כן        :ל "מעוניין בביטוח נסיעות לחו

  )  אים בלבדלברי,  60-75דולר ליום גילאי  2.40/    60דולר ליום עד גיל    2.00נא חייבני לפי (
  

 
_____________________________________________: בקשות מיוחדות   

 
 

  

  www.polintour.co.il  :באתר האינטרנט שלנו 
  ניתן לבצע הרשמה ותשלום מאובטח

  למצוא פרטים חשובים ומעניינים בכל הקשור לנסיעה לפולין
  לכלהכולל המלצות מה לקחת במזוודה ובתרמיל וכן מידע לגבי הכ

  1781143) :אייקון קבוצות(קוד כניסה 
  
  
  
  
  

 --- --------------------------- ---------------------------------------------------------------------  
  04 9885220פקס ,   04 9886116טלפון :  קרית מוצקין 61גושן ' שד

תמי סעד: אחראית רישום במשרדינו   
 

 תשלומים :



  
 

  : יסי אשראיכרט. א
Fax : 04-9885220  /  E-Mail : TamiSa@d-u.co.il   

  דיזנהויזלכבוד 
 תשיר רכבוע להלןד איריס האשכרטת צעומאבה שתנע שרא הסקיעשל ה הפתוקת א תבזא רשמאמ "הח אני
  של עיסקהה גרתסבמ לכםאצו זמנות שהרוייתי תרויש
  

  ________________________:  ים/עהנוס םש               כנס בפולין –כלים שלובים  :  קבוצת
  

     :וביחלי של יאשראיס הטכר יטפר להלן
  

        **כרטיס זר* / אמריקן אקספרס /   טרראכשי  /  *נרסידי/  ויזה  : כרטיס מסוג 
  

  : )הכי מאוחר אפשר עד חודש לפני הנסיעה(______ נא לחייב בתאריך 
  
    בתשלום אחד * 
  
                                            )י הבנק שלך"חיוב הריבית ע( )תשלומים 18ניתן עד (תשלומים _____ -ב קרדיט ב* 
  
  )שח 17כל תשלום בעלות של כ : תשלומים 12עד (תשלומים שווים  _____  :   ב * 
  

  ________: תוקף                           /                          /                           /                           :    מספר
  

  _________:  שלוש ספרות בגב הכרטיס
  

  _________________ .ז.ת                                                                             :   יסטכרה בעל שם
  

  ________________   ____________________:     כתובת
  

  _____________________________________:     טלפון
  

  ) 0.6%כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס כרוכים בתוספת של (* 
  ) 3%כרטיס זר מחוייב בתשלום אחד בלבד וכרוך בתוספת של (** 

   
  .    הקיסעה ועצבים ביובנק לאומי ים סעשער נו ילפלנוסע  דולר 1155:  סך

  
  _______________:  חתימה___             ___________:   תאריך

  
 ב. הפקדה ( ש"ח או דולר ) לחשבון :

  : 716בבנק הפועלים סניף חשבון המעוניינים לבצע הפקדה לחשבון יפקידו ל
   28494:  להפקדת שקלים חשבון מספר 

   142 – 28494: ח "מספר חשבון להפקדת מט
494-0028-0000-1600-2701 -: I L 77 IBANPOALILIT .  code :  Swift 

  . די שנוכל לזהותה ולשלוח קבלה בהתאםכהפקדה הנא להודיע לנו לאחר ביצוע 
  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   04 9885220פקס ,   04 9886116טלפון :  קרית מוצקין  61גושן ' שד

 


