
ח״מוביץ׳רומיכלתיקחתיכת

בפירהראלדפנהאהרונאפרת

להילקחצריכיםרביםפרמטרים

לילד.ילקוטכשבוחריםבחשבון

לכלילקוטיםסקר״גלובס"

כבדותמסקנותעםוחזרהגילים,

ח״מוביץ׳,רו/מיכלמשקל

כפירהראלודפנהאהרונאפרת

אי-ב^^^^לכיתות

סיסטםספרינגטריפלמודו

גרם.920התיק:משקל

קדמי.ותאגדוליםתאיםשלושהלתאים:חלוקה

קפיציםמערכתוכוללהיטבמרופדבגב:תמיכה

ריצהבזמןהגבעלהילקוטהדףאתלספוגשמטרתה

הליכה.או

היטב.מרופדותרחבותכתפיות:

ונוחה.רחבהאחיזה:ירית

איכותיים.ונראיםעביםרוכסנים:

יש.בקבוקים:לאחסוןצדכיסי

מרשים.המנצנץספיידרמןמקסים,עיצוב:

ועבה.איכותינראההבד:עמידת

יתרוןיחסית,קטןהילקוטשלגורלועוד?מה

תכולה.בהיבטוחיסרוןהנשיאהבהיבט

הקלוהמשקלבגבהתמיכההתחתונה:בשורה

מדוברכיחיובירושםהותירוהזההילקוטשל

ועמיר.איכותיבמוצר

שקל.081-022מחיר:

טרוליסמארטמודו

הגלגלים.עםגםקל,התיק:משקל

גדול,אחדתאיםשלושהלתאים:חלוקה

פנימיים.כיסיםעםקטןואחדבינוניאחד

קפיצים.ומערכתעבהתמיכהבגב:תמיכה

ומרופדות.עבותכתפיות:

יש.אחיזה:ידית

ואיכותיים.עביםנראיםרוכסנים:

יש.בקבוקים:לאחסוןצדכיסי

שנראיםשחוריםגלגליםטרולי:מערכת

אחיזהידיתהילקוט.מעיצובמנותקים

מרי(.אפילו)אוליועבהטלסקופית

טעם.לכלעיצוביםמגווןעיצוב:

וחזק.איכותינראההבד:עמידת

בקלותמתפרקיםהתיקגלגליעוד?מה

מהילקוט.מלאההפרדהומאפשרים

בחנויותשקל.280מומלץמחירמחיר:

שקל.240בכ-נמכר

איקסלייטטיוליקלגב

ק״ג.כ־התיק:משקל

קדמיותאבינויתאגדול,תאלתאים:חלוקה

להרחבהאפשרותלנקות.שקלמבודרמחומרלאוכל

%52ב־הנפחאתהמגדילנוסףלתארוכסןעם

מתנדף.בדכוללאורתופדימרופדבגב:תמיכה

ומרופדות.רחבותכתפיות:

ונוחה.רחבהאחיזה:ידית

ועבים.איכותייםרוכסנים:

יש.בקבוקים:לאחסוןצדכיסי

פשוטהבפעולההגלגליםחיבורטרולי:מערכת

בגרירהאוהגבעלהילקוטלנשיאתמאפשריםלמדי

טלסקופית.יריתעם

מקסים.עיצוב:

ועבה.איכותינראההבד:עמידת

לילקוט.נלווהגשםכיסויעוד?מה

לגב.תמיכהעםונוחאיכותיהתחתונה:בשורה

להוזילו.ניתןמבצעיםבחסדיאולםגבוה,המחיר

שקל(.052-082ב-בחנויות)כעתשקל350מהיר:

Cool

בעובדהבהתחשבכברמעטהתיק:משקל

להכילואמורמאודצעיריםלילדיםשמיועד

ומחברות.ספריםהרבה

ותאבינוניתאמאוד,גדולתאלתאים:חלוקה

פנימי.כיסעםקטן

אורתופדיתהגבמערכתיש.בגב:תמיכה

זיעה.מנדףהגבבאזורוהבד

בהןוישנוחותמאוד,מרופדותכתפיות:

אור.מחזירי

ומרופדת.נוחהאחיזה:ידית

צד.מכלאחדנוחים,רוכסנים:

יש.בקבוקים:לאחסוןצדכיסי

ממותגות.דמויותנטולנחמד,עיצוב:

מאוד.עבההבדהבד:עמידת

טרולי.לחיבורלייעודימקוםישעוד?מה

אךיחסיתמוצלחתיקהתחתונה:בשורה

כבד.

טרולי.עם290טרולי,בלישקל200מחיר:

L^^Tגימכיתה

קמפוסאאוטדור

בינוני.התיק:משקל

וכולללהרחבהניתןהתיקלתאים:חלוקה

פנימיכיסעםגדולתאתאיםמאודהרבה

תאיםשניועודבינוניתאלפטופ,לאחסון

המאפשרקטןעליוןתאלוישבנוסףקטנים.

בתאקטנים.חפציםשלונוחהמהירהשליפה

עטים,לאחסוןכיסיםמאודהרבהישהקטן

וסלולרי.מפתחקטנים,חפצים

ומרופד.קשיחהגבישבגב:תמיכה

מרופדות.אךדקות,יחסיתכתפיות:

מרופדת.לאגדולה,אחיזה:ידית

אחיזה.שרוךישהצדדים,משנירוכסנים:

רשת.כיסישניבקבוקים:לאחסוןצדכיסי

שנים.לכמהיתאיםסולידי,עיצוב:

עבה.הבדהבד:עמידת

אוזניות.ליציאתפתחעוד?מה

מאודושימושימעולהתיקהתחתונה:בשורה

הכול.עלבושחשבו

שקל.220מחיר:

ב־ואקספלור

קל.התיק:משקל

תאיםושניבינוניתאגדול,תאלתאים:חלוקה

ומתלהלאחסוןכיסיםהרבההכולליםקטנים

קטןילקוטלשניים:מתפרקהילקוטלמפתח.

בינוני.וילקוט

ומאוורר.מרופדבגב:תמיכה

ונוחות.מרופדותעבות,כתפיות:

דקה.יש,אחיזה:ידית

ואיכותיים.עביםרוכסנים:

נשארים)בפירוקישבקבוקים:לאחסוןצדכיסי

הבינוני(בחלק

לבבותעםלבןבצבעשנדגם,הילקוטעיצוב:

הפירוקלאחרגםומקסים.לבמשובבהיהורודים

בהחלטחביבנשארהילקוט

עמיד.נראהאךמדיעבהלאהבד:עמידת

תאימלאמרווח,תיקהתחתונה:בשורה

נוח.אחסון,

שקל(.170בב-)בחנויותשקל200מחיר:

מחשבתיקאאוטדור,

כבד.לאגםאבלקללאהתיק:משקל

בעליגדוליםתאיםשנילתאים:חלוקה

מוגןתאכולל)ארגונית(פנימיתחלוקה

יותר.נגישחיצוניתאניי,למחשבומרופד

אוורור.רשתעםהיטב,מרופדבגב:תמיכה

במיוחדונוחותארגונומיותכתפיות:

כוללותהכתפיים.שתיעל״קלאסית״לנשיאה

שמש.למשקפיתפס

ונוחה.רחבהאחיזה:ידית

ממתכת.גדוליםרוכסנים:

יש.בקבוקים:לאחסוןצדכיסי

אתאהבנוכךגםאבליחסיתשמרניעיצוב:

הפנימי.בריפודצבעוניותשכללהעיצוב

איכותי.נראההבד:עמידת

קטנים:פרטיםעלחשיבהניכרתעוד?מה

למשקפיתפסלפלאפון/מפתחות,פנימיתפס

ועוד.הכתפיותשלהחיצוניבצדשמש

מצוין.רושםהותירהתחתונה:בשורה

שקל.200מחיר:

ב־וגיאסט,

אורתופדי.לילקוטביחסקלהתיק:משקל

אחרבתוךפנימיים,תאיםלתאים:חלוקה

סגורנוסףפנימיתאובאחרארגוניתמהם

כךלשניים,פירוקמאפשרהילקוטברוכסן.

תאים.שניעםנותרתיקכלהפרדהשלאחר

בדעםמאווררת,אורתופדיתבגב:תמיכה

באמצע.מפרידהותעלה)רשת(נושם

בהחלטנוחותונושמות,מרופדותכתפיות:

שבדקה.ג׳()כיתהלילדה

ווחזקה.נראיתומרופדת,גדולהאחיזה:ידית

נוסף.תלייה

נוחה.לפתיחהבדרצועתתוספתישרוכסנים:

יש.בקבוקים:לאחסוןצדכיסי

הנמוכות.הכתותלילדיומותאםצבעוניעיצוב:

איכותי.נראההבד:עמידת

נראהאבלפחות,מוכראוליהמותגעוד?מה

יותר.יקריםממותגיםבאיכותונופללאשהוא

ונוח,פרקטיהולמת.תמורההתחתונה:בשורה

הרשמי.מהמחירבפחותנמכראםבמחיודמשתלם

שקל.200מחיר:

עמוד 1



■:־-*ואופנהני^-מ—זרוקים

גיאנספורט

מאוד.קלהתיק:משקל

וקטן.גדולתאיםשנילתאים:חלוקה

אחסון.כיסישלושהישבקטן

מאור.מועטהבגב:תמיכה

מעט.רקומרופדותדקותבתםיות:

ונוחה.רחבהאחיזה:ירית

הצדדים.משניישרוכסנים:

אין.בקבוקים:לאחסוןצרכיסי

ואופנתי.שמחעיצוב:

עמיר.נראהאךעבהמאודלאחבר:עמידת

ושימושי,אופנתיתיקהתחתונה:בשורה

בגב.תמיכהללא

שקל.200מחיר:

FASHIONאאוטדור

בינוני־קל.התיק:משקל

ל׳(28)נפחגדולאחדתאלתאים:חלוקה

וכד׳.ארנקסלולרי,לאסוןכיסיםובתוכו

דק.ריפודבגב:תמיכה

דק.ריפודועםיחסיתרחבותכתפיות:

יש.אחיזה:ירית

מתכוונן.חוטעםנסגרהילקוטאיןרוכסנים:

אין.בקבוקים:לאחסוןצרכיסי

בילקוטלבחורהיחידהטריגרזהועיצוב:

אמירהעםאלא״ילקוטי״אינוהואהזה.

הילקוטאתניים,בהדפסיםקייםאופנתית.

חומים.ועיטוריםבהיראפורבגווןשנדגם

להתכלות.שעשויטריקובדהבר:עמידת

ושימושיים.קדמייםתאיםשניעור?מה

שלהיעדרותובולטתהתחתונה:בשורה

פנימיים.לתאיםחלוקהאולמזוןנפרדתא

שקל.190מחיר:

אוניל

קל.התיק:משקל

קטןותאגדולתאמינימלית:לתאים:חלוקה

קלמר(.)בגורל

מינימלי.ריפודבגב:תמיכה

קלות.מרופדותכנ״לכתםיות:

מינימליסטית.בררצועתאחיזה:ירית

שרוך.עםמתכתרוכסנים:

אין.בקבוקים:לאחסוןצרכיסי

פשוט,בעיצובהואשבדקנוהילקוטעיצוב:

אחיד.וצבעמשעמם,כמעט

מהמושקעים.ולאופשוטרקנראההבר:עמידות

אחרים.מתיקיםומתוכנןמאובזרפחותעור?מה

מעתונקודתיפשוטלשימושהתחתונה:בשורה

לאורךממושךלשימושמספק.להיותיכוללעת

יותר.ונוחמושקעבתיקבוחריםהיינוזמן,

שקל.85יחסית,סבירמחיר:

Smashסמאש

מאוד.קלהתיק:משקל

וקטן.גדולתאיםשנירקלתאים:חלוקה

מרופד(לא)אךפנימיכיסישהגדולבתא

לחפציםפנימייםכיסיםישהקטןבתאללפטופ.

קטנים.

הגבבאזורהריפודואין,כמעטבגב:תמיכה

מאור.עדין

מאוד.דקותבתםיות:

דקה.אחיזה:ירית

צד.מכלאחדנוחים,רוכסנים:

הצדדיםבשניישבקבוקים:לאחסוןצרכיסי

רשת(.)לאכיסים

זוהר.בגווןאחידצבעפשוטעיצוב:

דק.הבדהבר:עמידת

תואם.קלמרמצורףעור?מה

בסיסיאפילובסיסי,תיקהתחתונה:בשורה

גבוה.שמתומחרמרי

שקל.150מחיר:

גבוהותלכיתותילקוטים

)ןקמפוס
קל.התיק:משקל

מרופדכיסעםמרכזיתאלתאים:חלוקה

עםגדולתאבחזית,נוסףתאנייד,למחשב

ושניניידלטלפוןאוMPלנגןויציאהאורגנייזר

בצדדים.רשתכיסי

ומרופדת.נוחהבגב:תמיכה

ונוחות.מרופדותכתפיות:

מינימליסטית.בדרצועתאחיזה:ירית

גומי.מצופהמתכתרוכסנים:

יש.בקבוקים:לאחסוןצרכיסי

חלקים.צבעיםבשנישמרני,עיצוב:

ביןהסקאלהבאמצעסבירהבר:עמידת

המתוחכמים.לתיקיםממשהפשוטים

נסיעותאולטיוליםגםמתאיםנראהעור?מה

יומיומי.לשימושוגם

ביותרהולמתתמורההתחתונה:בשורה

למחיר.

מביןביותרהמתגמלהמחירשקל,65מחיר:

שנבדקו.הילקוטים

קרלריפ

קל.התיק:משקל

וקטן.גדולתאיםשנירקלתאים:חלוקה

קטנים.לחפציםפנימייםכיסיםישהקטןבתא

רשת.מבדקשיח,יחסיתהגבבגב:תמיכה

רשת.מבדמרופדותכתםיות:

ונוחה.מרופדתאחיזה:ירית

אחיזה.שרוךעםנוחיםהצדדים,משנירוכסנים:

)לאאחדכיסישבקבוקים:לאחסוןצרכיסי

רשת(.

ורוד.הדפסעםשחוריפה,עיצוב:

יחסית.עבההבדהבר:עמידת

פלוס.בסיסיתיקהתחתונה:בשורה

שקל.200מחיר:

קולומביה

קל.התיק:משקל

למחשבמרופדאחוריתאלתאים:חלוקה

עםגדולקדמיתאלטאבלט,אונישא

תארשת,תאכתיבה,לכלי)תאיםאורגינייזר

שבדקנווברגםוכר׳(למשקפייםומבודדמרופד

מעיל.לתלייתחיצונישרוךגם

עםרשת,)ריפודונושםמרופדבגב:תמיכה

במרכזו(.אווירשרוול

ארגונומיות.כתפיות:

דקה.אךמרופדתאחיזה:ירית

נוחה.לפתיחהשרוךעםמתכתרוכסנים:

רצועותעםיש,בקבוקים:לאחסוןצרכיסי

יותר.בטוחהלאחיזהנפתחותצד

ויפה.פשוטעיצוב:

עלמספריםבחברההבר:עמידות

המספקחיצוניציפוישלייחודיתטכנולוגיה

לחות.והרחקתכתמיםדחייתמים,דחיית

לטיולים.מאודמתאיםעור?מה

ומוצלח.יקרהתחתונה:בשורה

שקל.270מחיר:

EASTPAK

outדגם of office

קליל.התיק:משקל

בודדגדולתאמינימלית:לתאים:חלוקה

וכדו׳(.)לקלמרקטןותאפנימיתחלוקהללא

התחושהאךמעטקשיחהגבבגב:תמיכה

״זרוק״.תיקשלהיא

קשיחות.כתפיות:

ודקה.פשוטהאחיזה:ירית

ממתכת.פשוטיםרוכסנים:

אין.בקבוקים:לאחסוןצרכיסי

ומינימליסטי.פשוטעיצוב:

ברורלאמהרגילרקהבדהבר:עמידות

יתרון.זהאם

200ב־תיקבקנייתבקרביץ:מבצעעור?מה

מתנה.איסטפקאוזניותמקבליםומעלהשקל

ביחספחותאיכותיהתחתונה:בשורה

משתלם.לאהמלאובמחיראחרים,לתיקים

שקל.200מחיר:
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