
                                                      
 

         בס"ד

 הנחיות ליוצאים למסע
 
          לום וברכה!ש
 

 לקראת היציאה למסע, להלן מספר הנחיות שיקלו על ההכנות.
 

 אריזה
 

ק"ג. אותה יש  32שמשקלה לא יעלה על  בלבד לנוסע, חתאמזוודה למסע יש להביא 
בכתב ו בלועזיתושם המשפחה של הנוסע  הפרטי ית עליה יש לרשום את השםלסמן בתג
 ק"ג. 8לא יעלה על משקלו ש אחדתיק יד ברור. וכן 

 
 לארוז: מומלץ

 

 הידבתיק  – (וכו' , פלסטריםתרופות נחוצות וכן עזרה ראשונה )אקמול 

 הידבתיק  – משקפיים רזרביים / עדשות מגע 

  הידבתיק  –ביגוד לשעת חירום 

 הידבתיק  – תפיליןטלית ו 

 )ביגוד חם )ליתר ביטחון מומלץ גם בקיץ 

 מטריה מתקפלת 

 חות להליכהנעליים נו 

 יתושים תכשיר נגד 

 תכשיר הגנה מפני השמש 

  למים חמיםאישי תרמוס קטן 

 טן לטיול יומיתיק / תרמיל ק 

 ומכשירי כתיבה מחברת 

 מטען לטלפון 
 

 .בלחיצה על הקישורביעד המסע  הצפוי במזג האוויר לפני היציאהמומלץ להתעדכן 
 

 דרכונים וכרטיסי טיסה ,דברי ערך
 

 מהבאת דברי ערך. להימנע מומלץ
 .'או פאוץ מתחת לבגדיםלהצטייד בחגורת כסף הנחגרת  מומלץ מאד

 .כל הזמן לשמור את הכסף והדרכון צמוד לגוףיש 
 
 יק צד / תרמיל לטיול יומית
 

 יש לסמן גם תיק זה בתגית עם שם הנוסע בלועזית 

  מעיל רוח, נשנושים, סנדוויצ'יםו/או תרמוס, מטריה ייהשתהתיק מיועד לשאת , 
 לצהריים, מצלמה וכלי כתיבה.

 
 
 

https://www.accuweather.com/en/world-weather


                                                      
 

 מזון
 

   על בסיס יומי. או במסעדה ארוחות בוקר וערב תהיינה במלון 

   ארוחת הבוקר יוכנו עצמאית ע"י המשתתפים בזמןים צהרת ארוחכריכים ל. 

 ן או על צורך על רגישות למזו מראש ייםעד שבועאת האחראי על המסע ליידע  יש
 .בתפריט צמחוני וכדו'

 באופן עצמאי מהארץ יש להביא – ללא קמח וכו' לחם שיפון מזון מיוחד כגון. 

 יש, ואפשר להביא גם אתכם –שנושים נ. 

 כריכים או על המטוס כריך לטיסה יחולק בשדה התעופה – בטיסת בוקר ,
 .במהלך היוםלקו ולצהריים יח

 
 כללי

 

 יאה למסע.היצ לפני –על כל בעיה רפואית חריגה  המסע ראי עלאחללדווח  יש 

  בלחיצה על הקישורמומלץ להתעדכן בשעה ביעד הנסיעה. 

  ללא תאום וקבלת אישור מהצוות. בשום מקרהאין לעזוב את הקבוצה 

  באירופה ישנם חוקי תחבורה מחמירים שאוסרים על עמידה באוטובוסים, מעבר
 לכך יש לשמור על הניקיון באוטובוס.

 
 חלוקת הכספים המומלצת

 
 ימות הוצאות מכמה סוגים:יבטיול ק

 .כל אחד יצטייד לפי הבנתו ותקציבו –קניות  .1
 ונשנושים בדרך. שתייה .2

 .בלחיצה על הקישורמומלץ להתעדכן בשערי המטבע המקומי 
  

 מקומות מוסמכים ובדוקים.ברק  החליפו כספים
 חזרה. אפשרות להחליף היה, לא בטוח שתשימו לב לא להחליף כספים יתר על המידה

      
 בתי מלון וחדרים

 
 .2-ל 3-רצוי להצטייד במעביר מ

 המעשן מסתכן בקנס. – העישון אסור בבתי המלון
 
 

 תקשורת
 

מומלץ לבדוק מול ספק התקשורת שלכם אם חבילת התקשורת שלכם כוללת תקשורת 
 עולה חבילה כזו.כמה  –חו"ל מיעד המסע, ואם לא 

 .מקומי SIMלרכוש כרטיס כמו כן ניתן 
במקומות בהם  WhatsAppאפליקציות כגון ון חכם באמצעות טלפלרוב ניתן להתקשר מ

  גם כאשר אין חבילת חו"ל סלולרית., )במלון למשל( Wi-Fiישנה קליטת 
 

את מספרי הטלפון של המלונות בהם נשהה ואת מסלול המסע ע"מ  לפני המסע נפרסם
 .קשר מהבית אתכםיוכלו ליצור ש
 

https://shaonolami.co.il/
https://www.xe.com/currencyconverter/


                                                      
 

 ביטוח
 

 על כל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות באופן אישי.
 צים לבטח דרך קופת החולים.ממלי אנו

 
 טיסות

 
 בתוקף לחצי שנה קדימה מתאריך היציאה. נווודא שדרכוהנוסע ל על

חברת בעקבות מכרטסת רק לאחר בעת ההרשמה.  דרכוןברור של היש לשלוח לנו צילום 
  .קבלת צילום הדרכון

 היציאה למסע מנמל התעופה ע"ש בן גוריון. 
  .מסעתפורסם לקראת ה , אשרטרמינלב מפגשבנקודת  שעות לפני מועד הטיסה 3נפגשים 

 חלוקת כרטיסי הטיסה תהיה במקום.
 לצורך בקרה, רישום וקבלת חומרים על המסע. ר הגעהולאשצוות הר אצל לעבו חובה

 
 !חשוב

 
 אליכם עד למועד היציאה. נהישלחתאחרי ההודעות ש יש לעקוב

 וה. ו, פתח תקבע"מ בעקבותמסע יוצא ע"י חברת ה
או  BAGGAGEאו  EXITבירידה מהמטוס בחו"ל יש ללכת עם "זרם" האנשים לפי השלט 

LAGGE. 
למלווה הקבוצה ליד ות. יש להמתין לעבור את בקורת הדרכונים, לגשת לקבלת המזווד

 .לצאת מהטרמינל ללא הקבוצהאין  .מסוע המזוודות
 

 !מסע מעשיר ומשמעותימאחלים לכם 
 

 בעקבותצוות 
 
 
 

  
 




