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צרכנות

ת המסגרת

“ ’

ערך מוסף

סוף מע"שה
בנתינה תחילה
אמנם החגים
כבר מתקרבים
לסיומם ,אך תמיד
אפשר למצוא סיבה להט
עניק מתנות .במרכז
העיסוק השיקומי
מע"ש( 'לב רבקה'
בבני ברק ,השייך
לעמותת 'אוהל
מוצרים
שרה' ,מכינים החניכים
מיוחדים ויפים תחת השם "מעשאת",
ובהם :מתנות ,מוצרי יודאיקה ומזכרות
לאירועים ,חבילות שי לחגים ,דגלונים,
נרות ריחניים ,סימניות ושוקולד בעיצוב
אישי .במקום עוסקים בארבעה תחומים:

עבודות אריזה ,אמנות  -יחד עם אמט
נית בוגרת בצלאל ,ותעסוקה נתמכת –
 15חניכות המשולבות במקומות עבודה
רגילים ויש להן זכויות ככל העובדים.
ברכישה מתוצרת המקום תהיו שותפים
לפיתוח השירותים עבור אנשים עם צרט
כים מיוחדים ותתרמו לרווחתם ולשיט
לובם בקהילה .להזמנות03-5783015 :
maas@ohelsara.org

עלה ברשת

שופינג מעבר לים
בלחיצת מקש
אתר שהושק לאחרונה מציע חנות מקט
וונת לרכישת מוצרים באמריקה .החנות
מציעה מבחר מוצרים מתחומים שונים בפט
ערי מחירים של עשרות אחוזים בין ישראל
לארה"ב .האתר מציע לרוכשים ליהנות
ממחיר סופי ביבוא מארה"ב הכולל כבר את
עלויות המוצר עצמו ,המסים בעבורו ,ביט
טוח מוצר ועלויות המשלוח עד בית הלקוח,
בעברית .לחברה מערך תשתיות למשלוחים
בים ובאוויר .אם הלקוח לא מצא את מבוט
קשו באתר ,באפשרותו למצוא את המוצר
בכל אתר בארה"ב ולייבאו לארץ באמצעות
החברה .האתר מציע פתרון נוח ללקוחות
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לתגובות והצעותyael.makor1@gmail.com :
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תחליף החלב החדש של 'טבע'
מה חושבות האמהות על תחליף החלב החדש
שהשיקה חברת 'טבע' בשבוע שעבר ומיועד לצאת
למדפים לאחר החגים? האם הן תזנחנה בהמוניהן
את תחליפי החלב המקובלים ותעבורנה להשתמש
במוצר החדש?
"קודם כל ,שכחת להזכיר שאנחנו בעד הנקה,
וזו הבחירה הראשונה"" .ברור" .וכמו שכתוב על
האריזה" :אם ההנקה אינה מתאט
פשרת ,"...לכל אחת סיבותיה
שלה.
גיטי ,אימא לקטנטונת בת 3
חודשים ,נשמעת החלטית " :אחרי
מקרה 'רמדיה' לא הייתי ממהרת
לנסות משהו חדש .אשמח לנסות
את המוצר החדש לאחר שאעשה
שיעורי בית :אשאל אצל רופא
הילדים לדעתו ואבדוק את הרט
כיבים .וכמובן אני מקווה שהמוט
צר החדש יהיה זול יותר".
אמא ותיקה ,שכבר האכילה
כמה גומעים צעירים ופירנסה
יפה את החברות הוותיקות ,לא
מתרגשת מהשקת המוצר החדש" :טוב
ויפה שיש בחירה ,אבל אני לא מוותרת על מוצר
מוצלח ,ותיק ומוכר כל כך מהר .אתייעץ עם גוט

רמים מוסמכים ואשווה את רשימת הרכיבים על
האריזות של המוצרים השונים .הייתי אומרת שעט
בור תינוק קטן ארגיש יותר בטוחה לתת את המוצר
הוותיק .לילד גדול יותר אולי אנסה את המוצר
החדש ,אם המחיר יצדיק זאת".
לאבקה החדשה קוראים 'נוטרילון' ,היא מיוצרת
באירופה ,ותשווק בארץ בהכשר הרבנות הראשית.
דן דניאלי ,מנכ"ל הפארמה
ב'טבע ישראל' ,מסביר על
הבחירה של החברה' " :נוט
טרילון' הינו אחד ממותגי
תרכובות המזון לתינוקות
הנחקרים בעולם ,ומגובה בעט
שרות מחקרים קליניים בינט
לאומיים .הפורמולה שתשווק
בישראל ,תהיה זהה בהרכבה
לפורמולה המשווקת על
ידי 'נוטרישה' ברחבי העוט
לם .מוצרי 'נוטרילון' ישווקו
בקטגוריית מוצרי הפריט
מיום הכוללת את 'סימילאק
אדוונס' ו'מטרנה אקסטרה
קייר'" .עוד מוסיפים מהחברה ,כי
תחליף החלב 'נוטרילון' הוא היחיד המכיל שילוב
רכיבים  ,GOS/FOSאשר הוכיח במספר מחקרים
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תכל'ס ,כמה זה עולה לנו?
באריזות החיסכון של  800גרם ,המהוות
־כט 85%מהאריזות הנמכרות בקטגוריית ת�ח
ליפי החלב ,הודיעה החברה כי תציג מחיר נוח
יותר לעומת מחירי התחליפים המתקדמים
האחרים הקיימים בשוק ואשר יעמוד על - 5%
 10%פחות מהמתחרים .נחכה ונראה.
נןתר לנו רק להביע את אכזבתנו על כך
ש'טבע' פונה (בינתיים?) לחתך מוצרי היוקרה.
שוק תחליפי החלב עלה השנה לכותרות בשל
המחירים הגבוהים  -ויש מי שתלה תקוות בהט
צטרפות 'טבע' לשוק .כל עוד 'טבע' מכוונת
לרמת המחירים הגבוהה – רוב ההורים לא ימט
צאו בשורה רבה בהצטרפותה לשוק.

קצת תרבות

לפני שהילדים יטחנו לכם ,תטחנו אתם להם
אם לתינוק שלכם כבר נמאס מהבקבוק (הרי
צריך להתחיל מתישהו עם מזון מוצק) ,ואף הורה
לא מתלהב מההתעסקות המלכלכת במטבח כדי
למעוך את המזון לתערובת במרקם המתאים.
חברת  boonהמתמחה בפתרונות פונקציונליים
לילדים ולהורים מציעה את ה־ - MUSHקוצץ
מזון תינוקות ידני.
הקוצץ בנוי משני חלקים :כלי קיבול ומכסה
עם ידית משיכה ,המסובבת להב חיתוך חזק בתוך
כלי הקיבול .לקוצץ שלושה להבים מפלדת אל
חלד.
אפשר לקצוץ פירות ,ירקות ובשר .החיתוך
נשלט על ידי ההורה ומאפשר הכנת מזון במידה
ובמרקם הרצויים כדי שהמזון יותאם לגיל התיט
נוק ולמרקם המבוקש .המכשיר קטן וקומפקטי,
ניתן לשימוש גם מחוץ לבית ומגיע עם מכסה

המחפשים לבצע רכישות ללא מגבלת השפה ,היכרות
עם אתרים מחו"ל וללא צורך לחשב מידות ומשקלות,
תשלומי מכס ושילוח .הלקוח מקבל את המחיר הסופי
הכולל בתוכו מרכיבים אלו .באתר מותקנת מערכת
הבודקת באופן שוטף את מחירי הפריטים אצל הספט
קים בארה"ב ,וכאשר המחיר הוזל אצל הספק ,המחיר
מתעדכן באופן אוטומטי באתר.
כל לקוח המצטרף לאתר  USHOPSמקבל ללא
עלות כתובת אישית בארה"ב .באמצעותה אפשר

קליניים הפחתה משמעותית בשיעור ההדבקות
במחלות ילדות שכיחות.
הפורמולה 'נוטרילון' ( ,)NUTRILONמבית
'נוטרישה'(  ) )NUTRICIAמקבוצת 'דנונה'' .נו�ט
רישה' ,המשווקת תחליפי חלב למעלה מ־ 100שנה,
נחשבת לאחת מהחברות המובילות בעולם בתחום
תחליפי החלב ,ומדורגת מספר  1באירופה ומספר
 2בעולם כולו ,כך נמסר מ'טבע'.

אוטם המאפשר לאחסן את המזון ולשמור על
טריותו לאורך זמן .מתאים גם לשימוש בשבת.
מחיר 149.90 :שקלים .לרכישה בחנויות למוצרי
ילדים ותינוקות.

לבצע רכישה בכל אתר בארה"ב .אפשרות נוספת
שקיימת היא לבצע רכישות מוצרים בכל אתר ברט
חבי הגלובוס ולשלוח לכתובת האמריקאית האישית
ולקבל את המוצר בארץ .חבילה במשלוח אווירי תגיע
ללקוח בתוך 7־ 14ימי עסקים וחבילה במשלוח ימי
בתוך 30־ 40ימי עסקים .המשלוח בארץ נעשה על ידי
דואר שליחים של רשות הדואר .ביישובים שבהם שיט
רות זה לא קיים החבילה תגיע לסניף הדואר המקומי.
www.ushops.co.il

מה קלאסיים
הלילות בכנען
מה קלאסי יותר מלהאזין למוסיקה
קלאסית במקום שבו ההסטוריה שלנו נוט
תנת את אותותיה כבר אלפי שנים? קריית
ארבע נמצאת בחדשות בדרך כלל בתחוט
מים אחרים .ב־ 23באוקטובר ,כ"ה בתשרי,
 20:000בערב ,תוכלו להאזין בהיכל ה�ת
רבות במקום לתזמורת סימפונט רעננה
שתארח את קובי אוז.
ההופעה במסגרת "לילות קלאסיים",
סדרת קונצרטים קלאסיים הפתוחים
לקהל הרחב ללא תשלום .הפרויקט,
שהחל ביוזמה ובתמיכה של משרד התרט
בות ובשיתוף 'תרבות לישראל' ,מתקיים
זו השנה השנייה ברציפות ב־ 17יישובים
ברחבי הארץ.
השנה הקונצרטים כוללים מופט
עים משותפים של התזמורות המוביט
לות בישראל יחד עם אמנים ויוצרים
מוערכים .ב־ 31באוקטובר ,ג' בחשוון,
יתקיים מופע נוסף בסדרה " -חלון לים
התיכון"  -התזמורת האנדלוסית החט
דשה אשקלון מארחת את יוני רועה
ואמיל זריהן בהיכל התרבות באופקים
(ב־ .)21:00הכניסה למופעים ללא תשלום,
יש להזמין מקומות מראש .קריית ארבע:
 .02-9961666אופקים08-9926605/4 :

