
  רשימת ציוד לטיול בקרוואן
בעקרון לטיול קמפינג בחו"ל רצוי לא לקחת יותר מדי ציוד אלא את המינימום הנדרש. אין טעם לשלם תוספת נכבדה 

על משקל עודף בטיסה. לכן התחילו באריזה של הדברים הנחוצים ביותר ודברים שקשה או לא ניתן להשיג בחו"ל, 
  .ם כיף בטיולהוסיפו עוד דברים שיעשו לכ  -ואם נותר לכם מקום ומשקל מיותר 

בבית רשימה מסודרת של הציוד שמביאים מהבית ורשימה נוספת של דברים שיש לקנות בחו"ל. בעת   מומלץ לערוך
 .ברשימה ליד כל פריט שארזתם (V) האריזה סמנו וי

 תיקים ואריזה
שתופסות  העדיפו תמיד תיקים גדולים רכים (צ'ימדנים) שניתן לקפלם ולאחסנם ברכב על פני מזוודות קשיחות

הרבה נפח. במידה ואתם מתוכננים להתחיל את הטיול ולסיימו באותו היעד, ניתן לעיתים להשאיר מזוודות ריקות 
  .בתחנה ולאספם בסוף הטיול, אך כל זאת על אחריותכם בלבד ועל בסיס מקום פנוי בתחנה

 .בידקו מה גובה המשקל המותר בטיסתכם
 :לכל נוסע צריך
 תיק גדול לטיסה

 )יד למטוס (עם חפצים חיוניים ותרופות חיוניותתיק 
 תיק גב נוח לטיולי יום
 תיק לים או לבריכה

 מומלץ משקל למזוודות: טיפ

 ביגוד והנעלה
העדיפו ביגוד ספורטיבי ונוח ונעלי הליכה נוחות. בגדים חמים הם ציוד חובה גם בקיץ למטיילים ביעדים צפוניים או 

  .הרריים. שכמיות גשם קלות עשויות להציל אתכם במצב של גשם פתאומי
 :לרשימה

 נעלי הליכה נוחות
 נעלי ספורט

 סנדלי שורש למי שאוהב
 וריתכפכפים או נעלי גומי למקלחת הציב

 בגדים נוחים קצרים וארוכים
 )ביגוד חם (פליס,ביגוד טרמי, כפפות, צעיפים, כובעי צמר, מחמם צוואר, גטקעס

 תחתונים, חזיות
 גרביים / גרביים חמות

 שכמיות גשם קלות או מעיל גשם דק
 )ים (שימושי גם בספא-בגדי

 כובעים

 כביסה
ות הפועלות על אסימונים או מטבעות. כביסה בקמפינג עושים בחניונים רבים תמצאו מכונות כביסה וייבוש אוטומטי

 .כל כמה ימים, תכננו את כמות הבגדים בהתאם
 :מומלץ להביא מהארץ
 אבקת כביסה בטבליות

 חבל כביסה
 כמה מקלות כביסה

 מהיר   סינטבון או מסיר כתמים
 כביסה הנקייהאחד לאגירת כביסה מלוכלכת והשני לאיסוף ה -תיק פלסטיק  / ציפה גדולה / שק בד
 .שמרו בקרוואן תמיד קופסה עם מטבעות כסף קטן. זה שימושי גם במעבר בכבישי אגרה: טיפ

 מצעים ומגבות
אם החלטתם לא לשכור מצעים ומגבות דרך חברת ההשכרה, תוכלו לקנות שם או להביא איתכם שקי שינה, 

 .סדינים, מגבות וציפות ישנות מהבית ולזרוק בסוף הטיול
 .ייד בשקיות ואקום המיועדות לאריזה, מתאים בעיקר למצעים ומעילים שתופסים הרבה נפחאפשר להצט

העדיפו מגבות מיוחדות לטיולים (מיקרופייבר), שהן בעלות כושר ספיגה מעולה, יכולת ייבוש מהירה במיוחד : טיפ
 .וגם אנטי בקטריאליות



 ציוד אישי וטואלטיקה
 יהמשקפי ראייה כולל זוג נוסף/עדשות ראי

 משקפי שמש
כלי רחצה (מברשת ומשחת שיניים, מברשת שיער/מסרק, קליפסים, כובע נילון למקלחת, שמפו, מרכך, סבון נוזלי, 

 )דאודורנט, כלי גילוח, פינצטה, פצירה, צמר גפן, מוצרי היגיינה, כלי איפור, קרם לחות, שפתון לחות וכדומה
נתם לילה ראשון במלון, הביאו מהבית מיני סבון, שמפו כדי למנוע משקל יתר בטיסה ובעיקר אם תכנ: טיפ

ומרכך(מהסוג שמספקים בבית מלון) שישמשו אתכם ליום הראשון עד שתעשו את הקנייה הגדולה הראשונה 
 .בסופרמרקט

 לתינוקות
 עגלת תינוק

 מינשא גב נוח לטיולים
 כסא בטיחות

  עריסה
 מגן מיטה

 שמיכה, מגבת קטנה  ם, בגדים להחלפה, מגבונים,חיתולי  מוצצים,  בתיק היד למטוס: בקבוק,

 חומר הדרכה ומפות
 מדריך טיולים

 מפה מפורטת של היעד
 המלצות, רשימות, כתובות וטלפונים של חניוני קמפינג או אתרים -חומר שאספתם לטיול 

 להוריד מפות אוף ליין, להוריד אפליקציות שימושיות: טיפ

 תעסוקה בנסיעה
, משחקי מגנט, ספרים, צעצוע אהוב, פלסטלינה, חוברות צביעה, טושים/צבעים לא תשבצים, משחקי קלפים

 משחקי מחשב נייד, DVD ,מלכלכים, מחברת
 כדאי להוריד מראש סרטים ומוזיקה שאתם אוהבים: טיפ

 עזרה ראשונה
ירים דוחי יתושים יוד/פולידין, פלסטרים, תחבושות, מדחום, אלכוהול/ג'ל לחיטוי, משחה לכוויות, ג'ל אלוורה, תכש

(כאבי ראש, כאבי מחזור, כאבי גרון), תרופות   ונגד עקיצות, תכשירי הגנה מפני השמש, כדורים להרגעת כאבים
 .אנטי אלרגיה

 עזרה שניה
 )מסקנטייפ, דבק מהיר (כמו סופר גלו  סיכות בטחון, מספריים קטנים, חוט ומחט,

 .אפשרי: מברג, פלייר וכמה ברגים

 לטיסה
 )לטיסה (שימושי גם בנסיעות ארוכות כרית ראש

 )גרביים חמות, כיסוי עיניים ושמיכת פליס (לטיסה ארוכה
 )מטריות קלות (בעונה
 ז'קט או סווטשירט

 אטמי אוזניים
כריך, חטיף, חפץ אהוב ותעסוקה לטיסה (מדבקות, מחברת ריקה או יומן טיול,    -לכל ילד לטיסה  רצוי לארוז: טיפ

ו, כל אחד לפי העדפותיו). היום הראשון לטיול הוא ארוך ומעייף, כדאי לקחת מראש נשנושים טושים, משחק,ספר וכ
 )וכו  (כריכים, עוגיות, חטיפי אנרגיה, אגוזים, פירות יבשים  גם לזמן המתנה בתחנת הקרוואנים

 חשמל
 רב שקע ישראלי (מפצל שישייה) עם נורית ביקורת וכבל מאריך

 אליו נוסעים ערכת מתאמי חשמל בהתאם ליעד
 )לטלפון סלולרי (מטען USB כבל

 סוללה נטענת לסלולרי
 פין להחלפת סים בטלפון הסלולרי

 סוללות



 אייפד, רצוי עם אפשרות להכנסת כרטיס סים
 מחשב נייד

 אמצעי לגיבוי תמונות
 דיסק או קי
 אוזניות
 AUX כבל

 מפצל חשמל למצית הרכב
 מצלמה וכרטיס זכרון

 )מכשירי קשר (ווקי טוקי
GPS 

 )תאורת חוץ לקמפינג (פס לדים, עששית על סוללה כתאורת שולחן
 מכשיר אזעקה נייד למיגון הרכב מפני פריצות

המתחבר לשקע המצית ברכב ובאמצעותו ניתן להפעיל מכשירי חשמל שונים (כגון טלוויזיה, תאורה,   ממיר חשמל
 נימחשב) או לטעון מכשירים חשמליים ללא תלות באספקת חשמל חיצו

 ציוד שימושי לקמפינג
 :להביא מהבית

 פנסי ראש
 תיקי רחצה לתלייה בקמפינג

 )כפפות חד פעמיות (זוג לכל יום + ספייר
 פינג'אן קטן לקפה

 ווי פלסטיק לתליה במקלחת ובשירותים
 חיבור פלסטיק של צינור גינה

 משקפת
 :להביא או לקנות שם
 כלים חד פעמיים

 מפת פיקניק מפלסטיק
 דיים קטנותכמה מגבות י

 קופסאות פלסטיק לאפסון מזון במקרר ובארונות המטבח
  ציוד למנגל

 )(לקנות בקמפינג עצים למדורה וחומר מבעיר
 פריזבי

 שבת לשומרי
 נרות שבת

 פלטת שבת חשמלית
 שעון שבת ומתאם חשמל

 יין לקידוש

 )כלים לבישול ואכילה (אם לא הזמנתם  ציוד מטבח

  ציוד ניקוי
 שקיות אשפה גדולות

 )שקיות ניילון (רצוי עם סגירה
 סקוטשברייט/ספוג לכלים

 גפרורים
 כסף  נייר

 נילון נצמד
 מגבונים לחים

 סבון כלים
 סבון נוזלי לרחצה

 סביון ידיים
 פותחן

 נייר טואלט
 חומר ניקוי לשירותים



 מגבוני חיטוי
 מגבות נייר למטבח

 מטליות מטבח
 שני סמרטוטים לרצפה

 יסהשטיחון כנ
 )סלסלת פלסטיק לרחצת כלים (אפשר לשאול בתחנה אם נותנים

 )ניר טואלט מיוחד לקרוואן (לקנות בקמפינג
 )טבליות לשירותים (לקנות בקמפינג

 מזון
אפשר להביא מהבית: תבלינים אהובים, קפה, תה, אבקת מרק, שקדי מרק, ומזון יבש (חטיפים, קרקרים, אורז 

 .)יתים, ממתקים וכדומהמהיר הכנה, קוסקוס, פסטה, פת
 .את קניית המזון הטרי מומלץ לערוך בחו"ל ביום קבלת הרכב, בסופרמרקט הקרוב לתחנת הקרוואנים

שמן, שמן זית, ביצים, חלב, שוקו, חמאה, גבינות, יוגורט, רטבים וממרחים (סויה, רוטב   דוגמא לרשימת קניות:
ממרח שוקולד, חמאת בוטנים) סוכר, מלח, תבלינים, לחם, עגבניות, קטשופ, חרדל, טחינה, מיונז, דבש, ריבה, 

עוגיות, פסטה, נודלס, פירה מהיר, אורז מהיר, דגני בוקר, ממתקים, חטיפים, בשר/עוף, המבורגר, שניצל,   קרקרים,
ם, נקניק, שימורים, רסק עגבניות, מרקים, פירות וירקות, נייר כסף, נילון נצמד, סקוטש לכלים, סבון כלים, גפרורי

נייר טואלט, נייר מגבת, מגבונים לחים, נוזל ניקוי לשירותים, שקיות אשפה גדולות, שמפו, מרכך, סבון רחצה, סבון 
ידיים, מכלי מים, בקבוקי מים, פחיות שתיה,כלים חד פעמיים, מפת פלסטיק, מטליות למטבח, קופסאות פלסטיק 

 .לאחסון במטבח ובמקרר
דרת לפי המחלקות השונות בסופרמרקט וחלקו בין בני המשפחה ערכו בבית רשימת קניות מסו: טיפ
 .כדי לחסוך זמן יקר  המטלות את

 מים
 .רצוי לשתות מבקבוקים בלבד. אין לשתות מים ממכלי המים של הקרוואן ולא ישירות מברזים

 .מומלץ לקנות כמה מכלי שתיה גדולים מפלסטיק ולאחסן בתא המטען. זול ושימושי

 מתנות קטנות
בדרך, חמסות  להיות שגרירים טובים של ישראל. הכינו כמה מזכרות קטנות מישראל לאנשים שתיפגשו נחמד

 .קטנות, גלויה או מחזיק מפתחות, לא יקר ולא כבד ועושה את העבודה

 !לא לשכוח
 דרכונים בתוקף

 אשרות כניסה/ויזות בתוקף
 כרטיסי טיסה

 שובר לקרוואן ופרטי תחנות ההשכרה
 ראלי מקורי בתוקףרשיון נהיגה יש

 רשיון נהיגה בינלאומי בתוקף
 כרטיסי אשראי בינלאומיים + קוד אישי

 כסף מזומן
 מסמכי ביטוח נוסעים

 אישורים רפואיים אם צריך
 A טריפל

 רשימת כתובות וטלפונים ומספרי חירום
 

 


