
 הערות כמה מה 
 חליפות לכל יום 2 בגדים לבנות

 תחתונים לכל יום 3
 בגדים ארוכים בהתאם לעונה

*הכמות כמובן משתנה בהתאם לכמות הימים 
 ולגיל הילדים. ככל שגדולים אז לוקחת פחות
*בגדים ארוכים בקיץ, לוקחת רק אם נוסעים 

חליפות לכל  2-3לרמת הגולן וגם אז רק 
 השהות

 *חיתולים אם יש תינוקות כמובן
 חליפה לכל יום 1 בגדים לנו

 תחתון לכל יום 1
 

   בגדי ים
 5*  מקלחת 1 מגבות

 5ים *  1
 קטנה לשטיפת פנים 1

ין מגבות ים למקלחות. אישית אני מפרידה ב
 לא חייבים.

אני אוהבת שלשטיפת פנים של בוקר או 
שטיפת ידיים יש מגבת נפרדת קטנה שקל 

 לקחת
 תלוי בהעדפות והצרכים המשפחתיים  סבון/מרכך/שמפו

תיק קטן שאפשר לשים בו בנפרד את   תיק למקלחת
הבגדים, המגבת וכלי הרחצה. נוח ללכת איתו 

 למקלחת יותר מאשר שקית או ביד
 ואם מתכננים טיול אז גם נעלי הליכה  סנדלים למים

 מברשות ומשחות שיניים כלי רחצה
 מברשת שיער

 קוקיות
 דיאודורנט

 קרם/מי פנים

כאן נכנסים גם הבסיסיים אבל גם אלה 
 שגורמים לנו להרגיש טוב גם בקמפינג

 התאם לצרכים שלה.כל משפחה ב  תרופות
 אצלי תמיד יש פלסטרים,

 לילדים,נורופן  
 אדוויל למבוגרים,

 מדחום
 ,רם רסקיו וקרם תראומילק
 סנטומיצין, 

 טיפות אוזניים ועיניים, 
תרופות שמי מבין המשפחה  וכמובן אם יש

קחת גם משאפים לוקח בקביעות )אני למשל לו
לאחת הילדות כי אני יודעת שגם אם אין סיכוי 

  יש תמיד סיכוי( 
  )ותחתוניות למי שצריכה( מגבונים, נייר טאולט

 3סדין זוגי * כלי מיטה
 2סדין יחיד * 

 כריות 5
 שמיכות 3

מזרונים אני מכסה  5מאחר ואצלנו ישנים ב *
ארבעה בסדינים זוגיים ואחד ביחיד. אז 

לדאוג שיהיה להחלפה רק למקרה שיהיה 
 פספוסים

 *כריות. זה מפנק. אל תוותרו



ינה *אפשר לוותר אם משתמשים בשקי ש
כשמיכות אבל בכל מקרה כדאי לקחת לכל 
מקרה שלא יקרה. בחורף או בסתיו ואביב 

 לרמת הגולן אני גם לוקחת פוך אם צריך
  + אחד ספיירכפול האנשים  שקי שינה

 לא חובה. ברוב המקומות יש היום להשכרה.  מזרונים
כתבתי גם בפוסט. ויתרתי על אלה שמתנפחים 

 כי אפשר לסמוך עליהם...
   אוהל

 כדי שהאוהל והמחצלת ישארו נקיים  מטאטא
  2 מחצלת

 ליתדות של האוהל  פטיש
  גם פנסי ראש פנסים
*פריט שהוספנו רק כי יש לנו מקום לסחוב   צילייה

 וכי יש מקומות שלפעמים חסר צל
 חבל כביסה ועוד שימושים לעת הצורך  חבל

 כדי שמה שתלוי גם יישאר  אטבי כביסה
לפעמים יש מקומות שיש איפה לתלות אחד   ערסל

 כזה
ספרים, משחקי קופסא, דפי  משחקים לבנות

ציור, חוברות צביעה, 
 מדבקות, טושים

 כל משפחה לפי גילאי הילדים כמובן

זה לא מחוייב המציאות אבל זה נחמד שיש   שולחן וכסאות לבנות
 להם מקום משלהן לצייר ולצבוע וגם לאכול

   כסאות נוח
  2-3 גזיות

 או רב פעמיים. לבחירתכם. מכל סוג 50 כלים חד פעמיים
   סוטאג'

   סיר לאורז
   סיר לפופקורן
   מחבת קטנה

  כולל כפות עץ ערבובכפות 
  3 סכיני חיתוך
  2 קרש חיתוך

   מטרפה
   פומפיה

   קולפן
   כותש שום
   כלי מנגל

   מדליק פחמים
   פחמים

   מנגל
   קערות ערבוב והגשה

סבון כלים +סקוטש + 
 ברזלית

  



 

   נייר כסף
   מגבות נייר

   שקיות אשפה
   בלוני החלפה לגזיות

   ערכת קפה
 כל אחד כמובן לפי ההעדפות התזונתיות שלו  אוכל

  ביצים 
  גבינות 
  ירקות 
  פירות 
  אורז 
  שמן זית 
  לימונים 
  תבלינים 
  בשר 
  עגבניותרסק  
  שיבולת שועל 
  פריכיות אורז/לחם 
  שמנת/חלב 
  מייפל 
  קפה 
  תה 
  טונה 
  חטיפים 

   מפת שולחן
   מים

   מיכל קרור למים
   תיק גב לטיולים

   מטענים לפלאפונים
   חומר נגד יתושים

   
   
   
   
   


