
דב ילותיח ןולימ
* ללכב אשונהו טרפב גשומה לע הבחרהב אורקל ןתינ וב ץבוקל קניל שי הרדגהה ףוסב *

 ׳א

)דחאב לכה ,Ai1( ןאוו-ןיא-לוא
 - רדסל ,לפקל ,הדיפר םישל ךרוצ ןיא .פ"דחב הלתחהל רתויב הבורקש דבב הלתחהה תטיש
 לותיחהשכ .'ץוקס/םיקתקית םע רוגסלו קיסוטה תא לתחל טושפ .אוהש ומכ קוידב ןכומ לותיחה
.הסיבכל קרזנ ולוכ ךלכלתמ
דב ילותיח יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

)םייולימו םייוסיכ ,2-ב לכה ,Ai2( וט-ןיא-לוא
 גפוס קלחו (PUL/TPU), םילזונל דימע דבמ יושעש (Shell, Cover) יוסיכ - םיקלח ינשב דב לותיח
. )תבגמ ,טאלפ ,ארטט ,דלופירפ ,הדיפר(
דב ילותיח יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

םיכלכולמ םילותיח ןוסחא
 5-6 דע חוורל ןתינ ךכ םתוא םינסחאמו הדימב .שביו ררוואמ םוקמב אוה ילאידיא דב ילותיח ןוסחא
 .תוסיבכה ןיב םימי
 .הסיבכה ינפל הדיפר/לותיחהמ ריסהל ךרוצ ןיא )דבלב האלמ הקנה 100%( םיקנוי יקקו יפיפ
 היטבמאה לש שוטה וא )הדיב( רצירפש תרזעב לותיחהמ ריסהל ךרוצ שי םיקצומ/תומיעט/ל״מת יקק
 .הסיבכה ינפל
םיכלכולמ םילותיח ןוסחא ץבוק :הבחרהב האירקל

 ׳ב

)Boingo( וגניוב
 דחא קיפסמ םיתיעל( לותיחה ידיצ ינשמ הלאכ םיינשב ךרוצ שי .דלופירפ/טאלפ תריגסל שימג ספילק
)ןרובוינב רבודמ םא עצמאב
תונומתל

 רלבאד ,רטסוב
.תישארה הדיפרה תא רבגתל דעונש לותיחב גפוס קלחל םש
 .תישארה הדיפרה ירוחאמ חנויו רתוי קד/ןטק ללכ ךרדב
הבחרהב האירקל

סקארוב
 תרגשב סקארובב שמתשהל רשפא .תירוב הצמוח לש חלמ - טארוב םוידוס ארקנש יעבט לרנימ
.ליעי תוחפ אוה דחוימב םישק םימהו הדימב .)ןוגלקל המודב( םישק םימ ךכרמכ הסיבכה
סקארוב גישהל ןתינ ןכיה

)יוטיח( גני׳צילב
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)יוטיח( גני׳צילב
:לש הרקמב דב ילותיחל םישועש ךילהת
)גניפירטס( קומע יוקינ ירחא .3 / שומישה ינפל 2 די דב לותיח .2 / תיתיירטפ תחרפת .1
 60-ב הכורא הסיבכ ןכמ רחאלו םימב תללודמ הקימונוקאב ׳קד 30 ךשמל לותיחה לש הירשה ללוכש
.תולעמ
דב ילותיח יוטיח ץבוק :הבחרהב האירקל

קובמב
דב ילותיחב םיגפוס םיקלח םייושע ונממ יעבט דב
םידב יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

 ׳ג

)Grovia mighty bubbles( סלבאב יטיימ היבורג
 .היבורג םילותיחה גתומ לש הסיבכ רצומ
 הסיבכה תנוכמב ןתרזעב יחטש לופיט תושעל / גניפירטס ןתרזעב עצבל ןתינ רשא )תוילבט( םידופ
.תועובש 8 ידמ דב ילותיחל
היינקל

 ׳ד

טסאג לבאד
.תופילד עונמל רזוע רשא לותיחה לש ימינפה קלחב העשפמה רוזיאב ףסונ יטסלא ימוג
תונומתל

עבצ רבעמ יענומ םיפד
 םיפדה .םיסבכה דחאמ עבצ םומידל דשח שיו הדימב ףותל הסיבכה םע דחי םיסינכמש םינבל םיפד
.םיריהב םיטירפ עובצל ונממ םיענומו עבצה תא םיגפוס
 :םג ואר( .הנבל הסיבכב דורו לאוורש םע םהילע ךומסל יאדכ אל לבא קזנה תא רעזמי םהב שומיש
)טילוו

 ׳ה

פמה
דב ילותיחב םיגפוס םיקלח םייושע ונממ יעבט דב
םידב יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

 ׳ו

(ONE SIZE, OS) זייס ןאוו   
 רשא תונוש תוטיש ןנשי .)הלימג דעו ג״ק 4 ללכ ךרדב( בחר לקשמ חווטל םיאתמ רשא דב לותיח
.Sizable-ל לותיחה תא תוכפוה
 ומכ תופסונ תוטיש ןנשי .)ימדקה קלחב לותיחל ץוחמ םיקתקית תרוש( ינוציח זייר איה רתויב הצופנה
 .העשפמב ןנווכתמ ימוג
הנומתל
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 .העשפמב ןנווכתמ ימוג
הנומתל

)WET BAG( גב טוו
 םימיאתמש םינוש םילדגב העיגמ .םיכלכולמ םילותיח ןוסחאל םילזונל הדימע  P.U.L דבמ קית/תיקש
.םינוש םישומישל
הנומת

טילוו
)עבצ רבעמ יענומ םיפד :ךרע ואר( הסיבכב עבצ רבעמ יענומ םיפדל ץופנ גתומ לש םש
הנומת

 ׳ח

ד״בח
)דבב לתחל - ד״בחל( דב לותיח

 ׳כ

הנתוכ
דב ילותיחב םיגפוס םיקלח םייושע ונממ יעבט דב
םידב יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

)Pocket Diaper ,סיכ לותיח( סיכ
 הרופתש תימינפ הבכשו ,םילזונל דימע דבמ יושעש יוסיכ םצעב אוה ומצע סיכה .דבב הלתחה תטיש
.גפוסה קלחה תא םיסינכמ וילאש סיכ תרצויו וילא
 שבוי תשוחת ריאשמש דב - דיווסורקימ/זילפ דבמ היושע ללכ ךרדב סיכה לש תימינפה הבכשה
.סיכה ךותבש הדיפרב םיגפסנו וכרד םילחלחמ םילזונהש ןוויכמ
דב ילותיח יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

)Cover, Shell( יוסיכ
 לעמ ותוא םימשו םילזונ תא בכעל וא רוצעל ודיקפת יוסיכה .Ai2 וט-ןיא-לוא הלתחה תטישמ קלח
.גפוסה קלחה
 .זילפ ייוסיכו רמצ ייוסיכ םג םנשי , P.U.L / T.P.Uדבמ םייושע םייוסיכ ללכ ךרדב
דב ילותיח יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

 ׳ל

רנייל
 ריינ( ימעפ דח וא )׳וכו לנלפ/זילפ דבמ( ימעפ בר תויהל לוכי .לותיחל קיסוטה ןיב םיחינמש קיקד ץצוח
 .)קובמב/זרוא
:רניילב שומישל תוביס
תולק רתיב םיקצוממ רטפהל .1
 ,דב ילותיח םע שומישל תרתומ הניאש החשמ םיחרומש הרקמב לותיחה לע ןגהל .2
.זילפ רנייל והזו הדימב יירד ייטס תבכשכ שמשל .3
ימעפ-דח רנייל לש הנומת
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.זילפ רנייל והזו הדימב יירד ייטס תבכשכ שמשל .3
ימעפ-דח רנייל לש הנומת
ימעפ-בר רנייל לש הנומת

רדואפוקיל
 םוידופוקילה חמצ לע תססובמה תיעבט הקבא איה )סולש תרבח לש( רדואפוקילה תקבא
)LYCOPODIUM(. 
 שומישל תיתודידיו םילותיח תחרפת לש םירקמב רועה תעגרהב דאמ הליעי .קלטל יעבט ףילחת והז
.דב ילותיח םע

ןילונל לופיט / ןילונל
.תועובש המכל תחא רמצ ייוסיכל םישועש לופיט
אלמה רמצה ךירדמ :הבחרהב האירקל

 ׳מ

םישק םימ
 .ןדיסו םויזנגמ רקיעב - םינוש םיחלמו םילרנימ הנממ םיחפוסו המדאב םילחלחמה םיעקשמ-ימ
 דבה ילותיחב םיאלכנו םיגפסנ - )ןוגלק( םימ ךכרמ י״ע הסיבכב םילרטונמ אלו הדימב ,הלא םיעקשמ
.תוימומדאו חיר ,הגיפס תויעבל םורגל םילולעו
םישק םימ םע תודדומתה :הבחרהב האירקל

יקנימ
 ונממ ריסהל לקו לותיח לש תימינפ/תינוציח הבכש ונממ םירפות םיתיעל רשא םיענו ךר יטטניס דב
 .ךולכל
יקנימ דבמ לותיח לש הנומת

)פ״מ( רבייפורקימ
 .דב ילותיח לש תודיפר תויושע ונממ יטטניס דב
 פ״מה לעמ םירפותש וא סיכ ךותב םימש פ״מ תודיפר ןכלו רועב תורישי עגמל ץלמומ וניא פ״מ
.יירד-ייטס תבכש
םידב יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

םימ ךכרמ
 תא לרטנלו םישק םימ לש הביבסב םג תוליעיב תוקנל הסיבכה תקבאל רשפאל ודיקפתש רמוח
.דבה ילותיחב עקשת/אלכת אל איהש ךכ תינבאה תעפשה
םישק םימ םע תודדומתה :הבחרהב האירקל

 ׳ס

הפיטשל הדוס
 רשא םירמוחהמ דחא .תולעמ 200 לש םוחב רונתב ׳קד 30 ךשמב הממוח רשא הייפאל הדוס
.)סקארובו ןוגלק םע דחי( גניפירטסל ונתוא םישמתשמ
״תרמצב םילותיח״ב הבחרהב האירקל
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.)סקארובו ןוגלק םע דחי( גניפירטסל ונתוא םישמתשמ
״תרמצב םילותיח״ב הבחרהב האירקל

שאטס
דב ילותיח ףסוא
)טושאטס# ונלש הצובקב ושפח(

)Stay-Dry( יירד-ייטס
.שבי קוניתה רוע תא ריאשהל םדיקפתש םידב - דיווסו זילפ
 םירתונ םהו - םיגפוסה םידבב םיגפסנו םכרד םילחלחמ םילזונה ,רועל דומצב םיחנומ ולא םידבשכ
 .םישבי
םידב יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

םימ תוישק תקידבל פירטס
 תולע ריחמב ונלש הצובקב גישהל ןתינ רשא םימ תוישק תקידבל ןולקמ
פירטס תנמזהל

גניפירטס
 םימב וסבוכ םהו הדימב )׳וכו םידלופירפ ,תודיפר( םיגפוסה םיקלחל םיעצבמש קומע יוקינ ךילהת
 גניפירטס .תוימומדאו תחרפתל םימרוגו םילזונ םיחוד ,םיחירסמ םהו ,היוקל הסיבכ תרגשבו םישק
.)גני׳צילב( יוטיח םיעצבמ גניפירטסה רחאל .דבה ילותיח תא ספאמו םיעקשמ םתוא תא ריסמ
גניפירטס ץבוק :הבחרהב האירקל

(Snappi) יפאנס
 רגסנ .הטמ יפלכו לאמש ,ןימימ ספות - תועורז שולש לעב דלופירפ/טאלפ תריגסל שימג ספילק
.לותיחה תמדקב
תונומתל

)Hook & Loop, Velcro, Aplix( ׳ץוקס
.׳ץוקס וא םיקתקית - דב ילותיח לש םינוש הריגס ינפוא ינש םנשי

 ׳ע

סרפסקא ילע / אבאב ילע
דב ילותיח םג ראשה ןיב וב שיש ןיילנוא גניפושל יניס רתא
סרפסקא ילעב תוינקל םיצלמומ םיקניל

 ׳פ

P.U.L / T.P.U וי.יפ.יט / לופ
   Thermoplastic polyurethane / polyurethane laminate

 םייוסיכ ,Ai1( דב ילותיח לש ינוציחה קלחה יושע םהמ םילזונל םידימע היצנימיל םיפוצמ םידב
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 םייוסיכ ,Ai1( דב ילותיח לש ינוציחה קלחה יושע םהמ םילזונל םידימע היצנימיל םיפוצמ םידב
 .)Pockets-ו
.ימיכ ךילהב אלו םומיחב אוה היצנימילה תדמצה ןפואש ןוויכמ רתוי יתוכיא/יגולוקא בשחנ T.P.U-ה
 םידב םניא ולא .יוקינ ירמוחלו תוסיבכל םידימע ,עבצ םיממדמ אל - Color-Fast םה הלא םידב
 .בושחל גוהנש ומכ םינידע
םהניב םילדבההו םידבה ינש לע הבחרהב האירקל

ידירביה דטיפו דטיפ
.)םילזונל הדימע תינוציח הבכש אלל( תוגפוס תובכשמ רופת ולוכש דב לותיח
 - זילפמ היושע ולש תוינוציחה תובכשהמ תחאש דטיפל םש והז ידירביה דטיפ
 ןמזה ךשמ תא הכיראמ ךכבו דטיפה לש רתויב תינוציחה דבה תבכשמ םילזונה תא ףדוה זילפה
.יוסיכ אלל וב שמתשהל רשפאש
דב ילותיח יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

םוילורטפ
 לש הגיפסב עגפיו דב ילותיח םע שומישל רוסאש תויטרדנטסה הלתחהה תוחשממ קלחב ביכרמ
 .עגמב ותיא אוביש לותיח
 ,ותוא סבכל שי םוילורטפ הליכמש החשמ דב לותיח לע החרמנו הדימב
)ןמוש ריסהל ודיקפתש( םילכ לזונו םייניש תשרבמ םע החשמב העגנ וב םוקמב ימוקמ לופיט תושעל
הלתחה תוחשמ ץבוקב םיפסונ םיטרפ .תולעמ 60-ב תינש סבכלו

טאלפ
 וא גניוב/יפאנס/ןוחטיב תכיס םע קדהלו קוניתה ביבס ךורכל רשפאש גפוס דב לש תדדוב הבכש
.סטאלפ םה - ׳גודל לנלפו ארטט ילותיח .סיכל בוחתל / יוסיכ ךותב חינהלו הדיפר לש הרוצל לפקל
דב ילותיח יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

(Flaps) פאלפ
 הצק תא סינכהל ןתינ םהילא ,יוסיכה לש ירוחאה / ימדקה וקלחב P.U.L-מ םינטק םיסיכל יוניכ
.גפוסה קלחה / הדיפרה
הנומתל

דלופירפ
 ביבסמ ךורכל ןתינש תוגפוס תובכש תברו הלודג הדיפר םירצויו ינשה לע דחא םירופתש דב ינבלמ
 אוה לופיקהש ןוויכמ ״דלופירט״ תארקנש הדיפרל לפקל וא וגניוב/יפאנס/הכיס םע קדהלו קוניתה
.3-ל ללכ ךרדב
דב ילותיח יגוס ץבוק :הבחרהב האירקל

 ׳ק

ןוגלק
 תקבאל ףסונב םישק םימ לש הרקמב הסיבכה תנוכמל םיפיסומ ןוגלקה תא .םישק םימ ךכרמ
.הסיבכה
 .דבלב הקבאב שמתשהל ץלמומ .תוילבט/לזונ/הקבאב עיגמ
הנומתל
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http://facebook.com/groups/Cloth.Diapers.Secrets/467850766726293/
http://www.thinking-about-cloth-diapers.com/images/tushmate-vs-flip-diaper-cover.jpg
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http://www.shopdirect.co.il/content/images/thumbs/0006631__1_.png


הנומתל

 ׳ר

)Rise( זייר
 טולשל םירשפאמ רשא One Size ילותיח תמדקב םיינוציח )Snaps( םיקתקית לש תורוש ׳סמ
.קוניתה לדוגו הנבמל ותוא םיאתהלו לותיחה לדוגב
הנומתל

RLR ר.ל.ר
RLR Laundry Treatment

.גניפירטס עוציבל הב שמתשהל ןתינו תויקשב תרכמנה הקבא   
 .דבלב ל״וחב ןיילנוא םירחא םירתאבו ןוזאמאב הינקל הנימז

)Insert, Soaker( הדיפר
.יוסיכ וא סיכ ךותב חינהל ןתינ רשא גפוס דב לש תובכש ׳סממ רופתש ןבלמ
הבחרהב האירקל

 ׳ש

הסיבכ תרגש
.תירקיע הסיבכו המידקמ הסיבכ - םיבלש ינש תללוכ םיכלכולמ דב ילותיח תסיבכ
הסיבכ תרגש ץבוק :הבחרהב האירק

רצירפש
 תורישי לותיחהמ םיקצומ ותרזעב ריסהל ןתינו הלסאה דיל רבוחמש הובג םימ ץחל םע רוניצ ,הדיב
.הרגאינל
אשונב הצובקב טסופ

 ׳ת

)Snaps( םיקתית
.׳ץוקס וא םיקתקית - דב ילותיח לש הריגס ינפוא ינש םנשי
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