
רשימת הציוד האולטימטיבית לטיול או חופשה בחו"ל, עם הילדים  
 :או בלעדיהם

מבטיחה לכם הרשימה כוללת ציוד מומלץ הכרחי, ציוד מומלץ שכיף שיש, וגם טיפים. 
שתמצאו כאן דברים שאף אחד אחר לא כתב עליהם, ושישדרגו לכם את החופשה 

 הבאה.

 השילוש הקדוש: 

 תיק ליום יום.-נעליים- מוצ'ילה

אלה הם שלושת   -אלה הם אבני היסוד של כל יציאה מהבית. אם אתם על תקציב מוגבל
 הדברים בהם הכי חשוב להשקיע. הם אלה שיכתיבו לכם את איכות החיים היומיומית. 

 מוצ'ילה או טרולי?

ול במזרח, ולא משנה אם זו חופשה קצרה או מסע ארוך טווח, אני ממליצה על  לטי
. קחו מוצ'ילה אחת גדולה, אחת בינונית ותיק גב לכל ילד )גודל מוצ'ילה באופן גורף

 התיק תלוי בגילו ובגודלו של הילד כמובן(. 

ם באירופה לאירופה זה לא כל כך משנה. עדיין נראה לי שיהיה נוח יותר עם מוצ'ילה, כי ג
יש רכבות, בתי דירות או מלונות שאין בהן עדיין מדרגות נעות או מעלית, אבל אפשר 

 להסתדר עם טרולי. וזה מאוד תלוי בסגנון החופשה שאליה אתם יוצאים.. 

 : ממש חשוב שהידיים שלכם יהיו פנויות עד כמה שאפשר. עם ילדים קטנים

 שמי שסוחב את הטרולי יכול גם להרים אותה, כשצריך.  מה חשוב לשים לב:

 למה אני ממליצה שכל ילד יהיה אחראי על תיק משלו? 

פשוט כי התיק הזה הוא הפינה האינטימית שלו, לכל משך החופשה. לכן חשוב שיהיו 
 שם הדברים הפרטיים שלו, שנותנים לו קצת תחושת יציבות, פרטיות ועצמאות. 

 

 



 

ם במיוחד או כאלה שזקוקים ליציבות, אני מציעה שתקחו גם 'חפץ טיפ: לילדים רגישי
(. מובייל קטן, לוכד חלומות מיוחד, או כל דבר שיכול לסמל להם את החדר -מעבר' :

  בבית. תלו אותו בכל מקום בו הילד ישן במהלך החופשה או הטיול.

 

יש מזוודת טרולי. לכל  אצלנו: לכל ילד יש תיק משלו. לשני הגדולים יש מוצ'ילות, ולקטנה 
 אחד יש מגבת משלו, תיק כלי רחצה, פנס ועוד. )פירוט בהמשך(. 

: עד כמה שהאינטרנט יכול להציע אפשרויות מדהימות, אני תמיד ממליצה  איפה לקנות
לקנות את התיקים בחנות. חייבים למדוד אותם, לבדוק שהם נוחים על הכתפיים, 

ט ממש קשה לדעת את הגודל האמיתי(. גם שהמידות הן כמו שאתם רוצים )באינטרנ
 לגבי מוצ'ילות וגם לגבי מזוודות. 

 האם עדיף לקנות בארץ או בדלהי?

 בארץ. 

 נעליים

 אל תקנו נעליים חדשות במיוחדהטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת לכם בעניין הזה הוא: 
 לקראת הטיול/החופשה. לא נעלי הליכה ליום יום וגם לא נעלי טרקים. 

 .      כפכפים דווקא אפשר  

כי רוב הנעליים החדשות גורמות ליבלות וחתכים. קחו אתכם את הנעליים   למה?
 הישנות והטובות והנוחות שלכם, ולא תצטערו. 

חות להפליא, איתן  אנחנו: כבר כמה שנים הבנות ואני הולכות רק עם סקצ'רס. נעליים נו
 אנחנו יכולות ללכת ימים שלמים בלי שיכאבו לנו הרגליים. 

 כמה זוגות לקחת?

קחו זוג אחד להליכה יומיומית לכל אחד מכם, וכפכפים/סנדלים )נגד מים( לכל אחד. 
 כמובן, אם אתם מתכננים לצאת לטרק קחו גם נעליים להליכת שטח. 

מסוג שעדיין לא ניסיתם ממליצה ללכת לחנות  : תלוי אם אלה נעליים איפה לקנות
עדיף לקנות באינטרנט, כי המבחר   -אמיתית. אם אלו נעליים שאתם כבר מכירים ויודעים



גדול יותר והמחיר, לרוב, נמוך יותר. ועדיין, אל תצאו עם נעליים חדשות לגמרי. רכשו  
 ה לחו"ל. אותם מספיק בזמן כדי לעשות עליהם כמה 'הליכות הרצה' לפני היציא

 תיק ליום יום:

אני אוהבת שלכל ילד יש תיק קטן משלו. אבל זה כמובן תלוי בגיל. לא חייבים לקחת את 
. לכן אני ממליצה על בכל יציאה מהמלון או מהגסטהאוס )או מהקרוון..( כל התיקים

, אותו תמיד לוקחים. ועוד כמה תיקים קטנים אישיים. שיהיו לשימוש  תיק יום אחד מרכזי
 יומיים. -יקר בזמן מעברים )נסיעות,טיסות( או טיולים של יוםבע

האינטרנט מציע אפשרויות מאוד מפתות בנושא הזה, בשנים האחרונות   איפה לקנות:
 ממש היתה פריחה בכל התחום של תיקי גב אז הנה כמה דוגמאות:

. הוא קצת גדול ליום יום, THULEשל חברת  התיק הזהאני מסתובבת כבר שנתיים עם 
כמה ימים. אני פשוט אוהבת  ואני בעיקר משתמשת בו כשאנחנו יוצאים לטיולים של

שהתיק יכול להתכוונן לפי כמות הדברים שאני צריכה לקחת. כלומר הוא יכול להיות קטן  
או גדול. ככה יש לי מקום גם לג'אקט כשבא לי, וכשאני לובשת את הג'אקט אז אני יכולה  

 . להציץ ולראות בעצמכם (. אתם יכולים -להקטין את התיק..הוא גם נורא יפה בעיני :

, שגם הוא עם התיק הזה, למשל TIMBUK2אני אוהבת גם את התיקים של חברת 
כמה דגמים יפים של יצאה לאחרונה עם  TOPOחברת  אפשרות של הגדלה או הקטנה.

תיקי הגב המדהימים של חברת ו הוא של . אבל ההייפ הכי חזק עכשיתיקי גב
NOMATIC . 

 י סיימנו עם השילוש הקדוש. אוק

 

 מנשא או עגלה?

. ולו רק בגלל שהוא מפנה מנשא בעיני זה הכרחיבואו נפתור את ההתלבטות לחלוטין. 
את העיניים. התינוק יושב לו בבטחה עליכם ואתם  -לכם את הידיים, ולא פחות חשוב

סעדה פנויים לשמור על שאר הילדים, לקרא את השלטים בתחנת הרכבת, או לחפש מ
נחמדה בה אפשר סוף סוף לשבת, אחרי יום הליכה ברחובות הומים. אני ממליצה בחום 
על מנשא ילקוט. כי הוא נוח, נכנס לתיק ונשלף בקלות בעת הצורך, ולא תופס לכם חצי 

 מהחדר במלון. 

 אז לגבי מנשא אין התלבטות. 

https://www.amazon.com/gp/product/B00JXECZSE/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00JXECZSE&linkId=d59cd8843116c68a745f66596ebe9992
https://www.amazon.com/gp/product/B00JXECZSE/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00JXECZSE&linkId=d59cd8843116c68a745f66596ebe9992
https://www.amazon.com/gp/product/B0198WFO8S/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B0198WFO8S&linkId=cfa8420a8a125df0946d645d8f02f238
https://www.amazon.com/gp/product/B0179PO39W/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B0179PO39W&linkId=f1c99248f46c4b97791b616688f48dc8
https://www.amazon.com/gp/product/B0179PO39W/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B0179PO39W&linkId=f1c99248f46c4b97791b616688f48dc8
https://www.amazon.com/gp/product/B07782GG5T/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07782GG5T&linkId=9b362e8d97ce95c2e3d79d6a18eb4f8b
https://www.amazon.com/gp/product/B07782GG5T/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07782GG5T&linkId=9b362e8d97ce95c2e3d79d6a18eb4f8b


אופן שגרתי . האם אתם נעזרים בעגלה בעגלה היא עניין של הרגלההחלטה אם לקחת 
ויומיומי? האם היעד אליו אתם נוסעים מאפשר נגישות ונוחות לעגלות? האם אתם 

מתכננים הליכות ארוכות וימים ארוכים ללא הפסקות? האם התינוק שלכם אוהב לשבת 
בעגלה? האם אתם שוכרים רכב? האם מתוכננות לכם אטרקציות בהן יש לעמוד הרבה  

 קחו עגלה.  זמן בתור? אם התשובה היא כן, אז

האם מתוכננים מעברים רבים, בכלי תחבורה שונים )אוטובוסים, ריקשות, מעבורות, 
רכבות..(? האם אתם מתכוונים לקחת יותר משתי מזוודות? האם אתם אוהבים להיות  

 קלילים וספונטניים? אם התשובה היא כן, אז כדאי לוותר על העגלה. 

 

 מה לקחת

 דברים שאסור לוותר עליהם: 7 -במזוודה מה לקחת בתיק הגדול / 

 . מגבת1

אנחנו: אוהבים את המגבות הקלות המיוחדות לטיול, שמתייבשות מהר ואפשר לתלות 
 אותן בנוחות ככה שהן לא יפלו או יתעופפו מהמעקה של המרפסת. 

 באינטרנט.  איפה לקנות:

 הציצו על אלה למשל: 

 גם נעימה וגם נהדרת לטיולים. מגבת של 'דיסקאברי'

, מגיעה בחבילה של שתיים, גם נעימה וגדולה, וגם מגיעה בצבעים JMLמגבת של 
 (. -וסגול ותכלת ותורכיז :מרהיבים כמו ורוד 

זו מגבת מיוחדת נגד חול )כן כן(, מתאימה גם לחוף  -לילדים הנה מגבת טיולים במיוחדו
 וגם לרחצה והיא מגיעה בהדפסים עליזים. 

. שזה פער אדיר 20$-ל 10$: המחירים של המגבות כאן הם בין  המלצה שלי
לעומת המחירים בחנויות בארץ. ללא ספק הרבה יותר משתלם לרכוש אותן 

ם את הגודל הרצוי לכם. באינטרנט. רק שימו לב שאתם מזמיני  

 -. יחידת הטענה עם שקעים מרובים, שיש לה גם אורך חוט והיא גם קטנה ומתקפלת2
 חובה לכל נסיעה.

https://www.amazon.com/gp/product/B003YGB7XQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B003YGB7XQ&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=334654e176a2995ccc158bc5d8b85adf
https://www.amazon.com/gp/product/B079DSQR2L/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B079DSQR2L&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=33185ae880063706cd415aa07dabecef
https://www.amazon.com/gp/product/B079DSQR2L/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B079DSQR2L&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=33185ae880063706cd415aa07dabecef
https://www.amazon.com/gp/product/B079DSQR2L/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B079DSQR2L&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=33185ae880063706cd415aa07dabecef
https://www.amazon.com/gp/product/B07QS17129/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07QS17129&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=9ce23594265ed5cf6b06fcb4336787dc


הזה . וגם לכל אחד מהילדים יש, לכל אחד בצבע אחר. המוצר בדיוק בזהאני משתמשת 
ומתאם  USBהוא נוח להפליא, ומגיע עם נרתיק קטן )אליו אני גם מכניסה כמה כבלי 

לשקע הראשי( וכך הוא תמיד בשליפה נוחה וגם נארז בשניות. למעשה, זה אחד 
 מהחפצים שנמצא הכי הרבה בשימוש אצלנו. 

 

 . מנורה מתקפלת:3

לה היוצאים לשטח או למזרח, אבל לא רק. החזיקו כן, יש כאלה. מומלץ במיוחד לא
מנורות כמספר החדרים/אוהלים בהם אתם מתכננים לשהות. לפעמים יש הפסקת  

. האלה הרבה יותר נעימות לעין מהפנס של הטלפוןחשמל של כמה שעות והמנורות 
המנורות. מאוד לפעמים אין בגסטהאוס מנורות לילה וגם במקרים כאלה אני שולפת את  

 משדרג את החיים. 

  תראו את זאת

או  USBזוהי מנורה שלא תופסת כמעט מקום )היא מתקפלת למצב שטוח..( ונטענת ע"י 
 סולארי. 

 את זאת, שמשמשת גם כסוללת גיבוי והיא נגד מיםויש גם 

 . ארגוניות לאריזה נוחה, בגדלים שונים:4

גם אם אתם עם מוצ'ילה וגם אם במזוודה, הארגוניות האלה הכרחיות לנוחות שלכם.  
תעקשנו הרבה שנים לוותר עליהן, אבל כבר כמה שנים שאני והבנות לא יכולות אנחנו ה 

לארוז בלעדיהן. זה נוח ומקל על שליפה מהירה של כל מה שאתם מחפשים. ממש עולם 
שכוללת גם תיק כלי רחצה ונרתיק למסמכים   ערכה מדהימה של ארגוניותאחר. הנה 

 )לא זולה..(. 

 לאפור 20$לצבע הסגול,  25$  זאת, במליון צבעים.וגם 

 .20$-פחות מבמחירים של גוניות כאלה, תמצאו מבחר גדול של ארוגם כאן 

 . תיק כלי רחצה5

 לתלות אותו. קנו אך ורק תיק כלי רחצה שאפשר 

 : חד משמעית באינטרנט. תראו איזה מבחר יפהפה יש:איפה לקנות

https://www.amazon.com/gp/product/B00YLRWYVQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00YLRWYVQ&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=4dbd1fe48b058751000e5a86c0c21d58
https://www.amazon.com/gp/product/B01NBYY795/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01NBYY795&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=9543d551bb33e76c9d7d378a2e1e9e8c
https://www.amazon.com/gp/product/B01NBYY795/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01NBYY795&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=9543d551bb33e76c9d7d378a2e1e9e8c
https://www.amazon.com/gp/product/B01NBYY795/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01NBYY795&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=9543d551bb33e76c9d7d378a2e1e9e8c
https://www.amazon.com/gp/product/B01L4WHOY2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01L4WHOY2&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=d29c85979414a7fb9835c92a9d7e35a0
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fsmart-pack-travel-set
https://www.amazon.com/gp/product/B07D4F1T2L/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07D4F1T2L&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=281e67f40f7ee0374d729375771f76e2
https://www.amazon.com/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&keywords=travel%20pack%20organizer&index=aps&camp=1789&creative=9325&linkCode=xm2&linkId=ba7762f85c7220640b66b40b2d85a77c
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_157277893857813&key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&libId=k2ivr1cm01031w1o000DA5amgrpk&loc=http%3A%2F%2Ffamily-world-travel.com%2F%3Fp%3D5385%26preview%3Dtrue&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Fsearch%2Fref%3Das_li_qf_sp_sr_il_tl%3Fie%3DUTF8%26tag%3Dfwt0e-20%26keywords%3Dtravel%2520pack%2520organizer%26index%3Daps%26camp%3D1789%26creative%3D9325%26linkCode%3Dxm2%26linkId%3Dba7762f85c7220640b66b40b2d85a77c&ref=http%3A%2F%2Ffamily-world-travel.com%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D5385%26action%3Dedit&title=%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%90%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%20%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%3F%20%7C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%E2%80%A2%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%E2%80%A2%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C&txt=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20


 תיק כלי רחצה קלאסי ונוח 

 תיק בעיצוב ספורטיבי 

 תיק בעיצוב מדליק 

 

. אני קניתי לפני שש שנים בערך תיק כזה, 26$-ל 16$המחירים של כל אלו הם בין 
בחנות מדליקה ויקרה בסייגון. במשך כמה ימים התלבטתי אם לקנות או לא, כי נורא  

סוף קניתי. ואני משתמשת בו עד היום )יום יום, כן?(, רציתי, אבל הוא היה יקר יחסית. ב
גם לכל אחת מהבנות   וזו עבורי אחת הרכישות הכי מוצלחות שעשיתי. נוח ופשוט ונגיש.

 יש כזה. 

 

טיפ: אם אתם יוצאים לחופשה מפנקת, קחו אתכם כמה פינוקים לאמבטיה עבור 

 .     הילדים וגם עבורכם 

 תארגני לעצמך תיק כלי רחצה מהחלומות.   איך שמסבירוהנה מאמר שלם 

 

וגם כמה משחקים  פרוז'קטור כדי להקרין סרטים לילדיםקחו אתכם  :המלצה שלי
 כייפיים לאוטו/למסעדה/לזמן שקט בחדר. 

  - קרש חיתוך דק וקל .6

קצת פירות, להכין סנדוויץ' או לטעום מהגבינות   ככה שבכל מקום נוח ופשוט לחתוך
שקניתם במעדניה.. כשהילדים היו קטנים שיחקנו עליו משחקים, עשינו פלסטלינה, 
אבל והרכבנו פאזלים. אני מכניסה אותו לריצ'רץ' של המזוודה. לא תופס מקום ולא שוקל 

 עושה את החיים הרבה יותר פשוטים. 

נכנסים אצלי לאותו   -להשלמת הערכה: סכין חיתוך )עם מכסה הגנה( וקולפן -אגב
 'רץ' של המזוודה.ריצ

  -. קערה מתקפלת7

https://www.amazon.com/gp/product/B07FJNF1X8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07FJNF1X8&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=64d6fadc089ed31012480974ca45ebbd
https://www.amazon.com/gp/product/B07JXRR59F/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07JXRR59F&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=6b1c3103185b822d84100499bd435cfe
https://www.amazon.com/gp/product/B07W4HSS33/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07W4HSS33&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=65d685bfd4217bc727142fb3b619c1c2
http://family-world-travel.com/%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%aa/
http://family-world-travel.com/%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%aa/
http://family-world-travel.com/%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%aa/
https://www.amazon.com/gp/product/B07SPFDS3Y/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07SPFDS3Y&linkId=74dab18b93770fa5002dde8e85d3d4c0
https://www.amazon.com/gp/product/B07RPWW2Q4/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07RPWW2Q4&linkId=2e7340789eac6019eb9b5fbd134b03ba
https://www.amazon.com/gp/product/B07RPWW2Q4/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07RPWW2Q4&linkId=2e7340789eac6019eb9b5fbd134b03ba
https://www.amazon.com/gp/product/B07RPWW2Q4/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07RPWW2Q4&linkId=2e7340789eac6019eb9b5fbd134b03ba


אני מסתובבת עם אחת כזאת מהרגע שיצאנו מהארץ. לא מרגישה אותה בתיק בכלל.  
-חוסך לפעמים הרבה זמן וכסף :לאחרונה רכשתי גם לכל הילדים, כי זה תמיד שימושי ו

 . מכינה לעצמי מוזלי, סלט ירקות או ראמן. בלי לצאת מהחדר.. (

 שוות שמצאתי ב'אמאזון': הנה כמה כאלה 

  םקערה מתקפלת עם מכסה תוא

 קערה עם מכסה וסכום תואם 

 וזאת מגיעה כסט, עם כוס וסכו"ם

זה מאודדד עוזר, ובאופן  -נוזל כלים )בבקבוקון קטן( וספוג קטןכדאי גם לקחת קצת 
כללי גם מומלץ לרחוץ היטב בעיקר את כוסות הקפה שמניחים לכם בחדר במלון, לפני  

 השימוש. 

 

אתם נוסעים עם ילדים בגיל הרלוונטי, אל תשכחו לקחת אתכם וטיפ אחרון: אם 
קופסא קטנה מיוחדת למקרה שנופלות להם שיניים במהלך החופשה. אם יוצאים עם 

שיניים מתנדנדות, אז בכלל כדאי שגם תשריינו מכתב ומתנה )או מה שנהוג אצלכם 
 במשפחה(.

יום  40מהלך מסע של שיניים )שתיים באותו יום!!( ב 5אצלי גלי הקטנה איבדה 
 בפאקינג שומקום בערבות מונגוליה..

 

 מה לקחת בתיק הקטן:

 פנס 

נכון במיוחד לאלה היוצאים למזרח, אבל לא רק. אני אוהבת שלכל אחד מבני המשפחה  

 .      יש פנס פרטי משלו. וזה לא כולל את הפנס בטלפון 

יש את אלה שאוהבים פנס ראש, אבל לאחרונה אני מעדיפה את הפנסים שאפשר לחבר 
לסחוב או לקנות  , או את אלה הנטענים באופן סולארי. זו כזאת הקלה שאין צורך USB-ל

 (. -בטריות כל הזמן :

 . הפנס הזההאינטרנט מציע המון אפשרויות נהדרות. הנה למשל 

https://www.amazon.com/gp/product/B07V2SHDG2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07V2SHDG2&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=d51bce4f15fac2673674b3070962368d
https://www.amazon.com/gp/product/B07SRNLYZG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07SRNLYZG&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=f78942d1a63558fb14a38adeff908061
https://www.amazon.com/gp/product/B01F19YQTA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01F19YQTA&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=54e937a7ea85f699495df55ddb69d5dd
https://www.amazon.com/gp/product/B07DQD5WB3/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07DQD5WB3&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=4e8cf4d15409c46c433c6a6039456ff1


 חובה לכל מטייל. נרתיק ללפטופ/טאבלט

? יש בו דברים האתר הזה. )אגב, מכירים את תראו איזה נרתיקים מקסימים מצאתי כאן 
 שלא תמצאו בשום מקום אחר..(. 

 כשיש כזה לא חובה, אבל בהחלט הרבה יותר נוח  -נרתיק ארגון לכבלים ומטענים

 נכון במיוחד בזמן מעברים. -אזניות רזרביות לגיבוי

אנחנו מבלים הרבה שעות בנסיעות ארוכות, והילדים אוהבים להקשיב למוסיקה, 
חשוב  -הורים למתבגריםלכן אני לא לוקחת סיכון.  לפודקאסטים, או לראות סרטונים.

 כפליים.  

 ליוצאים עם ילדים קטנים. -ווקי טוקי

מצד אחד, וחוקי לשימוש חופשי, מצד שני  טווח רחבשימו לב שאתם קונים ווקי טוקי עם 
ר מכשירים . אני רכשתי מספאורך חיי הבטריה(. דבר נוסף שחשוב לשים לב אליו הוא -:

בבנגקוק. ולא רק  MBK-ים למה שקנינו ב, שדומאת אלהבמהלך השנים, במיוחד אהבתי 
כדי לשמור על קשר עם הילדים כשאתם יושבים על קפה והם משחקים בפארק לידכם,  

. עשינו המון צחוקים במהלך השנים עם מכשירי הווקי (-הרבה כיף :אלא גם בשביל 
 מומלץ בחום!טוקי שלנו. 

 תיק עזרה ראשונה

 סוללת הטענה לטאבלט/טלפון

 צלמה הזאת.בממשתמשת אני  -מצלמה )עדיף מצלמה שהיא נגד מים..(

תראו איזה תיק מקסים אני לא מתאפרת בדרך כלל אבל  -םתיק איפור ותכשיטי
 ושימושי מצאתי כאן. 

 טוי ידיים, מגבונים לחים ודפי סבון.הכי חשוב! ג'ל לחי -הגיינה

  -בקבוק מים 

(. -אחד מהתחביבים שלי כשאני נכנסת לחנות טיולים זה לבדוק מה חדש בתחום :
תכלס, בגלל שאנחנו משתמשים בהם הרבה, אני מוצאת את עצמי קונה לפחות 

בקבוק מדליק שמתקפל ונכנס וגם  בקבוק עם פילטר פחםשלוש בשנה. הנה  -פעמיים
 , שמגיע עם פילטר וקש. בקבוק של מיזו(. וכמובן ה -: לכיס

https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fsociety6.com%2Fs%3Fq%3Dlaptop%2520case%26context%3Dlaptop%2520case
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fsociety6.com%2F
https://www.amazon.com/gp/product/B06XW489HV/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B06XW489HV&linkId=5186a0fa5079afc5a051e8cf4ddf70df
https://www.amazon.com/gp/product/B06XW489HV/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fwt0e-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B06XW489HV&linkId=5186a0fa5079afc5a051e8cf4ddf70df
https://www.amazon.com/gp/product/B00P5ATI4Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00P5ATI4Y&linkCode=as2&tag=fwt0e-20&linkId=1e9a2fe7521a947ddd7ec56fc5eaf7fc
http://family-world-travel.com/%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://amzn.to/31t8vuI
https://amzn.to/31t8vuI
https://amzn.to/31t8vuI
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fabby-duo-traveler
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fabby-duo-traveler
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fabby-duo-traveler
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fabby-duo-traveler
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fabby-duo-traveler
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fcharcoal-filtered-bottle-to-go
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fcharcoal-filtered-bottle-to-go
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fcharcoal-filtered-bottle-to-go
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fcollapsible-water-bottle
https://redirect.viglink.com/?key=35f986f4e585abd9b151d325badfe1e7&u=https%3A%2F%2Fwww.uncommongoods.com%2Fproduct%2Fcollapsible-water-bottle
https://amzn.to/2CWbTB5


א לכם לשתות את המוחיטו שלכם מקש מקרטון )אלא אם ב  קש אישי רב פעמי
 שמתפרק לכם בתוך הכוס תוך כמה דקות..(.

)עם  ערכה משפחתית של קשי נירוסטה מקסימיםוגם  תקפל טלסקופיקש מהנה 
 קוי( בנרתיק לנשיאה נוחה בתיק. מברשת ני 

 תמיד!! -כובע ומסנן קרינה

 תמיד!! -חומר דוחה יתושים

 - מטריה קטנה מתקפלת

אני אוהבת שיש לכל אחד בתיק, במיוחד מאז שהם גדלו מספיק והתחילו לצאת לבד.  
 . מטריה יכולה להיות הצלה של ממשנשמע טפשי, אבל 

הם קשורים במיוחד לעובדה שאין לנו אפשרות  -לגבי שלושת הסעיפים האחרונים
לחזות את העתיד. אני למדתי את זה בדרך הקשה, לכן ההמלצה הכל כך חמה שלי 
עבורכם. אין לדעת מתי יקרה מצב שבו תתקעו בשמש הקופחת בלי שתצפו את זה 

)טיפ: אם אתם בונים על ביקור ב'עיר האסורה' בבייגי'ן, למשל, או מתחם הקולוסיאום 
 רומא או כל אטרקציה מאוד פופולארית שצריך לעמוד בשבילה הרבה זמן בתור.( ב

 קטן אחר קלפים/משחק משפחתי

שאפשר לשלוף בזמנים קשים )כשאתם מחכים לאוכל במסעדה, מחכים לאוטובוס, 
 מחכים לטיסה וכו'(. 

אין מישהו שלא פוחד לאבד משהו בעל ערך במהלך   -המלצה שלי )אחרונה וחביבה(
יקרים האלה. הדביקו  ורכשו לעצמכם כמה מהסט הקליקו על הלינק הזה . לכןהטיול 

(. בעזרת -אותם על המצלמה )הכי חשוב בעיני..(, המזוודה, האופניים, הילדים.. :
המכשירים הקטנים האלה תוכלו לאתר כל מה שבאמת חשוב לכם. הם עובדים על 

bluetooth  אבל היתרון העצום שלהם, לדעתי, על פני כל מכשיר איתור אחר הוא שכל ,
ול לעזור לכם למצוא את מה שאבד, ולשלוח לכם מיקום מי שרשום באפליקציה יכ

 הנה כל הפרטים.  מדוייק.

ישר לטלפון, שיהיה לכם את  "לטייל עם ילדים"לא לשכוח להוריד את האיבוק  -וכמובן
 (.-כל הטיפים שלי והנסיון שלי אצלכם בכיס :

 איך להפוך כל חופשה לבלתי נשכחת. עוד מאמר שכדאי לקרא לפני שיוצאים: 
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