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לא חסרות סיבות לבחור בחיתולי בד  – אקולוגיות, זה מהמם וחמוד בצורה מטורפת, וכמובן זו החלטה מאוד 

כלכלית. לקנות כל הזמן חבילות טיטולים זה עסק יקר, כשחושבים על זה - בעצם אנחנו מוציאים כמות 

אדירה של כסף על משהו שזורקים לפח. העניין עם החתלה בבד הוא, שבניגוד לטיטולים חד’’פ - שהם הוצאה 

שבועית/חודשית יחסית קבועה – בחיתולי בד רוב ההוצאה היא בהתחלה ורק עם הזמן מרגישים את החיסכון. 

עובדה זו מעט מקשה על משפחות ששוקלות להתחיל לחתל בחיתולי בד - מאחר וההוצאה הכספית הראשונית 

נראית מאיימת.

אז איך בכל זאת אפשר לחתל בחיתולי בד, כשאין הרבה כסף להוצאה הראשונית?

הכי זול - חיתול רב פעמי מורכב מחלק סופג וכיסוי שעמיד לנוזלים. אפשרות מאוד חסכונית היא לאסוף 

חיתולי טטרא ופלנל מחברים )בדרך כלל למשפחות עם ילדים יש המון - הרבה יותר ממה שהם צריכים - 

ואפילו סיכוי טוב שתקבלו הרבה כאלה במתנה(. טטרא ובעיקר פלנל משתמשים כחלק סופג נהדר! וגם אם 

אתם נאלצים לקנות אותם בכספיכם – זה יחסית זול וזמין. כמובן שתצטרכו גם כיסויים - ובזה צריך להשקיע 

קצת כסף. בגדול, לא צריך כל כך הרבה כיסויים כי כיסוי מבד P.U.L אפשר לנגב לאחר השימוש, וכל עוד לא 

התלכלך מקקי - ניתן להמשיך להשתמש באותו כיסוי שוב ושוב. בנוסף, יש המון אפשרויות לכיסויים של 

חברות שונות שחלקם לא מאוד יקרים, אז לא מדובר בהשקעה אדירה. חוץ מטטרא ופלנל - אפשרות נוספת 

לחלק הסופג היא פריפולדים, הם אמנם קצת יותר יקרים, אבל עדיין לא מדובר בהוצאה ענקית. ניתן לרכוש 

במארזים של 12 במחירים סבירים בהחלט. הספיגה שלהם מצויינת והם דורשים פחות מיומנות בקיפולים. 

החיסרון בפריפולדים שהם מגיעים במידות - אבל אל דאגה - גם לאחר שהמידה קטנה מידי, ניתן לקפל לשלוש 

ולהשתמש בפריפולדים כתגבור רפידות בתוך חיתול כיס או כיסוי, או סתם לנקות פליטות ולכל מיני שימושים 

שונים בבית.

 - Ai2 ,כיס ,ai1 :טיפה פחות זול, אבל עדיין חסכוני - אם בכל זאת רוצים להתנסות בסוגי חיתולי בד שונים

עדיין אפשר לעשות זאת במסגרת תקציב שפוי. ברור שכיף לקנות הכל חדש, אבל רכישת חיתולים יד שנייה 

זאת דרך מצויינת לחסוך כסף! אין עם זה שום בעיה, כל עוד דואגים לנקות ולחטא היטב לפני השימוש. ככה 

אפשר להתנסות בהרבה סוגים של חיתולי בד וללמוד למה הכי מתחברים בלי להפסיד הרבה כסף. תמיד אפשר 

למכור הלאה את אלה שלא אוהבים. גם פה במדינתנו הקטנה יש שוק חיתולי יד שנייה מכובד ופעיל. 

מידי פעם זה בכל זאת כיף להתפנק עם חיתול חדש - שווה לעקוב מבצעים והטבות אצל המשווקים השונים 

ולרכוש בהזדמנויות האלה. לפעמים גם אפשר לקבל הנחה מסויימת בקנייה גדולה - אז אפשר להתארגן ביחד 

עם עוד אנשים לרכישה קבוצתית ובכך להוזיל את ההוצאות.

מרגישים את החיסכון - מתי באמת? כשמגיעים לילד הבא ולא צריך לקנות בכלל חיתולים, כי יש מהאח הגדול! 

כמובן שיש בלאי לחיתולים – לפעמים צריך להחליף את הגומי, או לחדש סקוצ׳ים ולפעמים יש חיתול פה ושם 

שהולך לאיבוד. אבל בגדול, בילד הבא שמחתלים ברב פעמי – ההוצאות הן מינימליות.

ענייני כביסה - חיתולי בד מכבסים ממש כמו בגדים, רק שזו כביסה מלוכלכת במיוחד ולכן צריך לכבס 

אותם בהתאם. הרבה חברות ממליצות על אבקת כביסה ייעודית שרק השימוש בה ישמור על אחריות היצרן 

)המלצה שהולכת ונעלמת מהעולם(, אבל אנחנו מאמינות שמדובר באבקות חלשות מדי ומאוד יקרות. אנחנו 

מעדיפות את האבקות התעשיתיות הרגילות, בכמות המומלצת לכביסה מלוכלכת במיוחד, אשר מנסיונם של 

רבים בעולם הן עושות עבודה מצויינת ומשאירות את החיתולים נקיים, ריחניים וללא בעיות. למה לסבך את 

העניינים כשאפשר להשתמש באבקה אחת לכל הכביסות בבית ואפילו להוסיף בגדים לכביסת החיתולים 

לאחר שטיפה מקדימה )מה שחוסך בהוצאות על חשמל ומים(. 
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