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 נושאים לטיפול לפני הטיסה

 בדיקת תוקף לדרכון 

 )בדיקת תוקף ואימות ויזה ליעד)במידת הצורך 

 ביטוח נסיעות לחו"ל 

 הזמנת מקום לינה ואימות פרטים 

 או תכנון נסיעה מהשדה למקום הלינה השכרת רכב 

 טיפול בנושאים פתוחים בעבודה 

 אישורים שונים לטובת הנסיעה 

 )חיסונים )במידת הצורך 

 ביצוע צ'ק אין לטיסות 

 המרת כסף למטבע המקומי 

 'לדאוג שמישהו יוכל לטפל בנושאים שונים דוגמת טיפול בגינה, בעלי חיים, דואר וכו 

  דוגמת טיפולי שיניים דחופיםטיפול בנושאים רפואיים 

מסמכים חשובים, נשנושים לדרך  מומלץ לעלות למטוס עם תיק אשר יכיל את :טיפ חשוב

ופריטים אשר יספיקו לשהייה של יומיים )תחתונים ביגוד להחלפה וכלי רחצה( למקרה 

 .ויהיה עיקוב בהגעה של המזוודה

 מסמכים כלליים

 דרכון בתוקף 

  )במידת הצורך -אשרת כניסה )ויזה 

 כרטיס טיסה 

 )כרטיס אשראי בינלאומי )לא לשכוח קוד אישי 

  במטבע מקומיכסף מזומן 

 ביטוח נסיעות לחו"ל 

 צילום כל המסמכים החשובים 

 שיחון / אפליקציית תרגום 

 מדריך טיולים / אפליקציה מתאימה 

 אפליקציית ניווט 

 מספרי טלפון לשעת חרום 

 

 רשימת ציוד מומלצת ומקיפה לטיול בחו"ל
 

 במידה ושוכרים רכב

רישיון נהיגה ישראלי 

רישיון נהיגה בינלאומי 

ביטוח רחב בחו"ל 

אישור הזמנה לרכב שכור 

כרטיס אשראי עם מסגרת פנויה 

מעמד לטלפון סלולרי 

רךכסאות בטיחות / בוסטרים במידת הצו 
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 תיקים ומזוודות

 תיק גב 

  מזוודה המתאימה למדיניות הכבודה של 

 חברת התעופה

 משקל למזוודות 

  למזוודהתגי זיהוי 

 שקיות ואקום ומשאבה ידנית לאריזה 

 שק כביסה 

 כרית נסיעות 

 פאוץ' נסתר לנשיאת כסף 

 הסרת ברקודים מטיסות קודמות 

 

 למתארחים בשיטת אירוח עצמי

 פותחן 

 אבקה/טבליות למכונת כביסה 

 טבליות למדיח כלים 

 סבון כלים נוזלי 

 סקוצ'ים 

 כלים חד"פ 

 

 טיסה עם ילדים

 )טיולון )לילדים קטנים 

 צמידי זיהוי 

 )סדיניות )במידת הצורך 

 צעצועים וחוברות צביעה 

 חטיפים ונישנושים לדרך 

 חולצות זוהרות למקומות הומי אדם 

 

 

 

 אלקטרוניקה

 טלפון סללורי 

 כרטיס סים בינלאומי 

 פין להחלפת כרטיס סים 

 מטען לסלולרי 

 מטען נייד / סוללת גיבוי 

 מתאם חשמלי 

 סוללות 

  מצלמה ואביזרים נלווים )אם לא

 מסתפקים בטלפון הסלולרי(

 אוזניות 

 כרטיסי זיכרון 

 )סרטים וסדרות לטיסה )הורדה מראש 

 )מחשב נייד וציוד נלווה )במידת הצורך 

 

 למטיילים בשטח

פנס 

אוהל 

נעלי טיפוס / הליכה 

מקלות הליכה 

אמצעים לטיהור מים 

תרמוס 

 למזוודה אשר נשלחת אולר(

 לבטן המטוס(

שק שינה 

בקבוק למים קרים 
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 אישית הוהיגיינעזרה ראשונה 

  שינייםומשחת מברשת 

 סבון 

 שמפו 

 מרכך 

 כלי רחצה נוספים 

 בושם 

 משקפי שמש 

 משקפי ראייה / עדשות 

 איפור 

 דיאודורנט 

 קרם הגנה 

 נייר טואלט 

 מגבונים לחים 

 מברשת/מסרק 

 גומיות וסיכות 

 מוצרי גילוח 

 היגיינה נשית 

 משככי כאבים והורדת חום 

 דוחה יתושים 

  להרגעה מעקיצותמשחה 

 משחה נגד שפשפות 

 פלסטרים וחומר חיטוי 

 מד חום 

 גלולות 

 פינצטה 

 קוצץ ציפורניים 

 טיפות אוזניים ועיניים 

 אטמי אוזניים 

 )ג'ל לחיטוי ידיים ללא מים )אלכוג'ל 

 )תרופות מרשם )כולל אישור רפואי באנגלית 
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 ביגוד והנעלה )תלוי במשתנים שונים דוגמת יעד ותקופת טיול(

 לבנים 

 חולצות טי שירט 

 מכנסיים ארוכים 

 חולצות ארוכות 

 נעלים נוחות להליכה 

 כפכפים 

 כובע 

 בגדים ליציאה 

 חורף

 מעיל 

 מטריה 

 כפפות 

 ביגוד טרמי 

 צעיף / חם צוואר 

 קיץ

 ביגוד מנדף זיעה 

 בגדי ים 

 ציוד בריכה 

 קרם הגנה 

 טיסה עם תינוק

 עגלה / טיולון 

 חיתולים 

  מלוכלכיםשקיות ריקות לאיסוף חיתולים 

 מגבונים 

 סבון ושמפו לתינוק 

 קרם החתלה 

 חיתולי טטרה / פלנל 

 שמיכה 

 צעצועים לתינוק 

 בקבוקים 
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 מחלק מנות 

 סינר 

 מזון לתינוק 

 מברשת לניקוי בקבוקים 

 )מוצצים )יותר ממה שאתם חושבים שצריך 

 )תמ"ל )קחו בחשבון שלא בכל מקום מוכרים את התמ"ל שהתינוק רגיל אליו 

  חמיםתרמוס למים 

 מנשא 

 מד חום 

 משחה לכאבי שיניים 

 )משכך כאבים ומוריד חום )בנרות או בסירופ 

 ויטמינים ומשככי כאבים 

 מברשם שיניים לתינוק 

 מגבת רחצה רכה 

 ביגוד המותאם ליעד הטיסה 

 )מעיל וביגוד חם )לחורף 

 )חיתולי בריכה )לקיץ 

 שניה לפני שיוצאים מהבית

  הפתעות מיוחדותלוודא שהטיסה יוצאת בזמן ואין 

 לוודא שכל האורות כבויים 

 סגירה של ברז הגז הראשי 

 לוודא שכל הדלתות והחלונות סגורים 

 לוודא שיש מי שייטפל בבעלי החיים 

 לוודא שיש מי שייטפל בגינה 

 ביטול תוכניות חשמל אוטומטיות 

 לוודא שכל פחי האשפה ריקים 

 לוודא שלא נשארו כלים בכיור 

 להשאיר מפתח לשכנים 

 

שימה זו נבנתה בעמל רב, אך עם זאת מומלץ מאוד כי כל מטייל ייבחר לעצמו את הפריטים ר

 .הצפויההנדרשים לו בהתאם לצרכיו האישיים, יעד הטיול ומשך החופשה 
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