
 המלצות לאריזת המזוודה ותיק עליה למטוס -אורזים מזוודות 
 שימו לב: יש להסיר מעל התיקים והמזוודות מדבקות או תגים מנסיעות קודמות.

 :תיק עלייה למטוס
בגלל סידורי הביטחון לא תהיה אפשרות לפתוח את המזוודות במהלך היום הראשון 

עות הערב. לכן, עליכם לשאת ובשאר ימי המסע, אלא עם ההגעה לבית המלון בש
 עמכם / על גבכם את "תיק העלייה למטוס" במשך שעות היום בכל ימות המסע.

 בתיק זה יש לכלול את הפריטים הבאים:

)מומלץ לקחת כריכים, מנות  הצהרייםאוכל ליום הראשון עד לשעות  •
 חמות, תפוחים,חטיפים ו...פירות יבשים.

צטייד באקמול או כל כדור אחר לטיפול בחום לפי צורך אישי. מומלץ לה –תרופות  •
ובכאבים, כדורי מציצה לכאבי גרון, טיפות אף, אגד מדבק, תכשירים נגד יתושים / 

 תחבושות היגייניות. -עקיצות, בנות 

 –ביגוד: יש להצטייד בבגדים חמים עם אפשרות להחלפה באוטובוס )שיטת ה"בצל"(  •
וחות, כובע , צעיף, גרביים חמות, מטריה, מעיל, סוויטשירט/ סוודר, נעלי הליכה נ

 המשלחת.סווצ'ר 

 נייר טואלט / מגבונים לחים לשימוש אישי. •

 לבנים וגרביים נוספים למקרה שהמזוודה לא תגיע לתעודתה. •

 מטריה •

 לקראת הנסיעה(. יומן מסע אישי וכלי כתיבה )יחולק לכם  •

כים הבאות: גרב עם שעות ביממה באחת הדר 24דרכון וכרטיס טיסה צמודים לגוף  •
אין להשתמש בתיק חיצוני )כמו פאוץ'( רוכסן או חגורת גוף הנקשרת מתחת לבגדים. 

 למסמכים הנ"ל ולכסף!!!.

 ( למקרה הצורך.20$ – 10כדאי להחזיק בהישג יד שטרות בודדים בסכומים קטנים ) •
 עדיף מטבעות קטנים -כסף פולני  )זלוטי( 

 כיפה. –בנים  •

 דפי מידע שיחולקו לכם ע"י צוות המלווים במהלך ימי ההיערכות. •

 שעות הפנאי בלבד!!!(ל מכשיר שמעלמעוניינים: ספר או  •

 שפתון •
 המזוודה / התיק הגדול:

כל מה שלא הוכנס לתיק העלייה למטוס ולשאר הימים יימצא במזוודה או בתיק הגדול כשם 
 ם תקינים.נעולים!!! )מטעמי ביטחון(. יש לדאוג למנעולי
 במזוודה מומלץ לכלול  את הפריטים הבאים:

 ביגוד למשך כל ימי המסע ) המתאים למזג אויר קר( •

 מומלץ גופיות חמות, גרבוני צמר וגטקס ימים 7 -לבנים ל •

 מטען נייד פלאפון •

 נרות נשמה  •

 עמיד לבוץ ולגשם )לא סנדלים ולא נעלי בד!!!(. -זוג נעליים נוסף   •

 לשהייה במלון. נעלי בית או כפכפים •

 חולצה לבנה לערב שבת. •

 משקפיים נוספים למרכיבי משקפי ראייה. •

 שקית ניילון לכביסה מלוכלכת. •

אוכל )למי שמעוניין( מנות חמות, מרקים, פירות יבשים, חטיפים... כתוספות בלבד מאחר  •
 שארוחות מסופקות לנו למשך כל שעות היום.

 חטות אף.עזרה שנייה: סיכות ביטחון, חוט ומחט, ממ •

     כלי רחצה. •


