
 

 רשימת אריזה לכל סוג טיול
                                klicco.info 

  Klicco.infoמקבוצת אתריעוד שירות 

 1 מותר להפיץ ולשתף מסמך זה, בתנאי שלא תיעשה בו עריכה מכל סוג

 כל טיוללוציוד פריטים  זה |רשימת ארי

 .כדאי לקחת בתיק שעולה אתכם למטוס –פריטים עם כוכבית  *

 תיק גב * 

 מתאם לשקע החשמל 

 כיסוי עיניים לטיסה * 

 !(מומלץ)אטמי אוזניים לטיסה  * 

 …למידע נוסף – אלא אם רוכשים ביעד, ל"או חבילה לחו  SIMכולל)טלפון נייד  * 

 (מטען לרכב למי שמתכוון לנהוג)+ ן הנייד מטען לטלפו 

 (אם יש צורך)ויזה +דרכון * 

 '(ביטוח רפואי וכו, רכב, רים למלונות'וואצ, כרטיס טיסה)מסמכים  * 

 תעודת זהות 

 !כולל קוד אישי, ל"כרטיס אשראי שפתוח לחו * 

 ל מנייר"כולל רישיון בינ, רישיון נהיגה 

 טיוליםמדריכי  / ספרי  

 …למידע נוסף )מפות נייר או אפליקציות ניווט 

 (או אפליקציית תרגום)מילון כיס  * 

 תנודות בלתי צפויות+ א הצפוי "ביגוד מתאים למז 

 (ת וכדומהמקלח כפכפי, וגם גדולות לכביסה מלוכלכת', גם בגודל סנדביץ)שקיות ניילון  

 כרית מתנפחת לטיסה * 

 מרשם מודפס+תרופות * 

 מוצרי היגיינה 

 עזרה ראשונה 

 פנקס ועט * 

 אוזניות * 

 משקפי ראייה * 

 משקפי שמש 
 (Power bank)  ןסוללת גיבוי לטלפו 

 …למידע נוסף )נוסעים / עדיף מחולק במספר מקומות , מטבע זר במזומן * 

 ( (-:  בחזרה Overweight כדי שלא יהיה) משקל מזוודות אלקטרוני 

 משחקים/ ספר קריאה * 

 מגבונים לחים 

 נרתיק למסמכים * 

 שקי כביסה 

 נעליים נוחות להליכה מרובה 

 (עדיף קלים ולא מעיכים)רך ים לדנשנוש * 

 (כדי שלא יפרצו לכם אותו בנמל TSA מסוג) למזוודה+ מנעול לתיק גב  * 

 כלים חד פעמיים לפיקניקים 

http://www.myaustryia.co.il/
https://www.klicco.info/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%94%d7%98%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%94%d7%98%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%94%d7%98%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%95%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%95%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%95%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c-%d7%a2%d7%9d-%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%99/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c-%d7%a2%d7%9d-%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%99/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c-%d7%a2%d7%9d-%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%99/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
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 2 מותר להפיץ ולשתף מסמך זה, בתנאי שלא תיעשה בו עריכה מכל סוג

  אנר'תרמוס לחובבי הז 

 פותחן שימורים 

 (ואוכלים הרבה בדרכים, כי לא בכל מקום יש)סבון נוזלי קטן  

 (לא חובה לטיול עירוני)אולר  

 שיהיה לכל מקרה, ערכת תפירה קטנה 

 (אם אתם לא מצלמים רק בסמארטפון)מצלמה  

 כובע 

 משחת שיניים+מברשת * 

 טישו /  נייר טואלט * 

 כלי רחצה 

 (Low Cost-לב במיוחד לדרישות חברות השימו ס )תיק שמתאים לעליה למטו * 

 

 

 חופשת חורף

 מעיל מחמם * 

 !(באירופה גם בקיץ)מעילי גשם  

 ביגוד תרמי 

 צעיף וכובע 

 גרביים 

 מטרייה 

 כיסוי תיק נגד גשם 

 לשפתיים+ קרם לחות  

 

 חופשת קיץ

 בגד ים 

 בגדי חוף 

 נעליים פתוחות 

 מגבת 

 כובע 

 יתושיםספריי נגד  

 תיק לבריכה 

 בגדים 

 (ליעדים המתאימים)מסיכה + שנורקל  

http://www.myaustryia.co.il/
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 3 מותר להפיץ ולשתף מסמך זה, בתנאי שלא תיעשה בו עריכה מכל סוג

 טיול עם תינוקות

 כסא תינוק לרכב שכור 

 המון חיתולים * 

 (לא בכל מקום יש)אוכל מיוחד לתינוק  * 

 הרבה בגדי החלפה 

 אקסטרה מגבונים 

 (אפשר גם כיסוי נגד גשם לעגלה)עגלה מתקפלת  

 מנשא נוח 

 מוצצים * 

 חיתולי בד 

 כיסא אוכל מתנפח 

 שמיכה * 

 סדין 

 כלי רחצה 

 תרופות * 

 '(סבון וכו, משחה)היגיינה  

 קרם הגנה מיוחד 

 סבון לניקוי+ מברשת + בקבוקים  

 משאבת חלב 

 סינרים 

 אוכל מתאים * 

 כלי אוכל 

 כובעים 

 בגדי ים 

 צעצועים 

 מגבת 

 מתאימהאבקת כביסה  

 

 טיול עם ילדים

 אקסטרה בגדי החלפה 

 צמידי זיהוי 

 חולצות בצבעים זוהרים 

 )…למכורים Ipad ,ספרים וחוברות, קלפים) נסיעות / משחקים לטיסות  * 

 מכשירי קשר 

 (לפי הגיל)בוסטר  

 רצועות תמיכה למטוס * 

http://www.myaustryia.co.il/
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 4 מותר להפיץ ולשתף מסמך זה, בתנאי שלא תיעשה בו עריכה מכל סוג

 מפצל אוזניות 

 (עדיף קומפקטי)טיולון  

 מוזיקהנגן  

  אקסטרה נשנושים לדרכים 

 סדין ניילון 

 תאסלניו 

 אבקת כביסה 

 מצופים 

 

 :ארגןל צריךשים עוד דבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערה

 .נון האתר..קתהווה הסכמה למוהשימוש בו  ,ידי אתרי קליקו ככלי עזר לטיול מהנה ונטול תקלות-המידע שלעיל מוגש על

או חבילת  SIMכרטיסי 
 טלפוןגלישה ושיחות 

 ...ת מחיריםמידע והשווא< 

 

ביטוח  /ביטוח נסיעות 
 השתתפות עצמית לרכב

 ...מידע והשוואת מחירים< 

 

תיקים, ו מזוודותאביזרים, 
 מעילי גשם, מנעולים וכד'

ומבצעים קישורים לרכישה < 
 ...בחנויות

 

מטיילים להטבות המועדון כל דבר אחר שמטיילים צריכים יש באתר 
 'Pro'קליקו 

 ...בהטבות פיהצמידע נוסף ול< 

 (Pro :KLC40 אתררישום לל הנחהקופון )

http://www.myaustryia.co.il/
https://www.klicco.info/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.klicco.info/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.klicco.info/השוואת-כרטיסי-sim-אינטרנט-ושיחות-בחול/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/ביטוח-נסיעות-לחול-מידע-והשוואת-מחירים/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/ביטוח-נסיעות-לחול-מידע-והשוואת-מחירים/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/ביטוח-נסיעות-לחול-מידע-והשוואת-מחירים/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/מוצרים-ואביזרים-חובה-למטייל-בחול/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/מוצרים-ואביזרים-חובה-למטייל-בחול/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/מוצרים-ואביזרים-חובה-למטייל-בחול/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/מוצרים-ואביזרים-חובה-למטייל-בחול/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/מוצרים-ואביזרים-חובה-למטייל-בחול/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://www.klicco.info/מוצרים-ואביזרים-חובה-למטייל-בחול/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing
https://klicco.pro/?utm_source=CU&utm_medium=CU&utm_campaign=packing

