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מייל
מהדורת 

לעדכון פרטים אישיים 

בספר הטלפונים 
השכונתי
 כנסו לאתר:

makor-moosmach.co.il

הקישו בגוגל 'מקור מוסמך'

מבצע מיוחד לרגל הפתיחה    עמוד 6  <<<  > חדש בשכונה!   חדר מחשבים<

עברתם
לשכונה?
עדכנו
את

פרטיכם
בספר
טלפונים
השכונתי

ניתן לעדכן
פרטים אישיים

באתר, בטל‘ או במייל:

055.677.8780
 o�ce@makor-moosmach.co.il

המקומון החרדי בגני איילון - לוד
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Miryam Pash
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קוסמטיקה   •איפור כלות וערב• מכירת מוצרי איפורקוסמטיקה   •איפור כלות וערב• מכירת מוצרי איפור

 שירות    אווירה    מחיר    מקצועיות
בואי אליותתפנקי

מכירת מוצרי איפור
מחירים מיוחדים לרגל הפתיחה

054-8404525

מכבדים גם כרטיסי אשראי

עיצוב ושיקום גבותשעוות
מתנה לכל לקוחה 

סדנאות איפור אישיותאיפור כלות וערב
איפור יום יום

ושידרוג לאיפור ארוע

מחכה לך, מרים

חדש!!  גני איילון - שבט יהודה  3
אלעד- רש"י 12
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הצטרפו עוד היום ללאומית:  
אבלין אמסלם - 054-7733768

*על בסיס תעריף למבוטח יחיד | **30 טיפולים בשנה במסגרת לאומית זהב

ומגוון שירותים נוספים: רכיבה טיפולית, פסיכותרפיה, גמילה מהרטבה ועוד.

ריפוי בעיסוקקלינאות תקשורתפיזיותרפיה
בלבד

20₪לטיפול**

₪584₪550 ₪496₪683אבחון דידקטי

כללית פלטינוםמאוחדת שיאמכבי שלילאומית זהב

תשלום חודשי לילד 
₪53₪19*₪10₪27בביטוח המשלים

₪950₪1,365₪1,008₪950אבחון פסיכודידקטי חדש

לאומית זהב, הביטוח המשלים
המשתלם ביותר לילדים

מגוון רחב של שירותי התפתחות הילד, במחירים משתלמים במיוחד:

הילדים שלכם
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המעון לגילאי 3 חודשים - 3 שנים
(חלוקה על פי גילאים)

בין השעות 7:30-16:00 
לפי לוחות הזמנים של מעונות התמ"ת (לא מסובסד)

כולל ארוחות בוקר וצהריים - בשרי
תפריט עשיר ומגוון כל יום

קבוצות קטנות עם יחס חם ואישי לכל ילד
ע"י צוות גננות מסורות ויראות שמיים

בסייעתא דשמיא, יפתח מעון
בשכונה במבנה חדש ומרווח 

בס"ד

בית החלומות

למתאכלסים לקראת פסח- נא לעדכן במייל ע"מ שנוכל להתארגן בהתאם

בעלות של 1500ש"ח
(מחיר אחיד לכל הגלאים)

מעון אחיסמך

לפרטים והרשמה:
2020maon@gmail.com

 058-7650598

הפתיחה בעז"ה
בט"ו בשבט

- הזדרזו והבטיחו מקומכם -

עלות לילד 1500 ש"ח
(מחיר אחיד לכל הגלאים)
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רח' שבט יהודה 3 קומה 8
אברהם 052-7602133

שעות פתיחה: 10:00-22:30

בשעה 20:30
ביום שני

ט"ז טבת תש"פ 13/1/2020

- הפתיחה -

מדפסת לשרותכם > כיבוד קל
באישור רבני השכונה >

לרגל הפתיחה
השימוש חינם

עד י"ט טבת תש"פ (16/01/2020)

חדר מחשבים
חדש בשכונה!
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ללקוחות מאחיסמך
סבסוד נסיעות

במונית
(בתיאום עם החנות)

מחירים
חסרי תקדים

לקבוצת
'לעזר

ולאחיסמך'



י"ד טבת תש"פ | 11.01.20 | גיליון 831

הבטחנו לו שנעמוד לצדו ונסייע בכל ענייני הפיתוח של 
השכונה  והקמת  העיר 
להציג  אפשר   - ואכן 
איך  עדויות  אינספור 
הכספים  בוועדת  בעיקר 
פעלנו  הועדות  ובשאר 
העיר  הצלחת  לטובת 
אל  פנים  וכמים  לוד.  
מקבלים  אנחנו   - פנים 
ממנו את כל מה שהובטח 

לנו באופן יוצא מהכלל".
אהרון  העירייה  מנכ"ל 
כי  בדבריו  אמר  אטיאס 
את  לקבל  שמח  הוא 
לעיר,  החרדי  הציבור 
היא   - לוד  כי  והדגיש 
תרבויות,  של  פסיפס 
לצד  זה  בצוותא  החיים 
וציין,  הוסיף  אטיאס  זה. 
עמלם  פרי  בזכות  כי 
הנהלת  של  ומאמצם 
הספר  בית  מבנה  העיר, 
לקליטת  מוכן  היה 
בטרם  עוד  התלמידים, 
לדירות  התושבים  כניסת 

החדשות.    

להתמודד עם הצפות מים חוזרות ונשנות בימים גשומים, 
בעיר.  בעייתיים  מוקדים  במספר 
ראש העיר יאיר רביבו אשר הכיר 
כאשר  עוד  הבעיה  את  היטב 
הנחה  העירייה,  כמנכ"ל  שימש 
גורמי  את  הקיץ  בתקופת  כבר 
לוד,  מי  תאגיד  בשיתוף  העירייה 
והסדרת  תיעול  עבודות  לבצע 
מערכות ניקוז חדשות כדי למנוע 
כחלק  ההצפות,  מקרי  הישנות 

מהיערכות העירייה לחורף. 
שביצעה  מהעבודות  כחלק 
ניתן  האחרונות,  בשנים  העירייה 
הניקוז  מערכת  ניקוי  את  למנות 
נחסם  שהיה  אביב  גני  בגשר 
תוואי  אל  שנה,  מדי  לתנועה 
מי  את  המנקזות  חדשות  ניקוז  תעלות  ויצירת  הנחל 
הגשמים. כמו כן ביצוע מיפוי של כלל בעיות הניקוז בעיר 
ויצירת תכנית פעולה לכל מוקד בעייתי. בעירייה פרסה 
את הטיפול בבעיית הניקוזים לאורך כל השנה כך שלוד 

במעמד רב רושם נערך ביום רביעי שעבר, טקס קביעת 
המבנה  וחנוכת  מזוזה 
הספר  בית  של  החדש 
לבנות,  יעקב'  'בית 
בשכונת 'גני איילון' בלוד, 
מוסד חינוך שעיריית לוד 

השקיעה בו רבות. 
השכונה  רבני  במעמד 
צבי  שבח  הרב  הגאונים 
אברהם  והרב  רוזנבלט 
ברוידא, כמו כן השתתפו 
הרב   - הכנסת  חברי 
אורי  הרב  גפני,  משה 
אשר,  יעקב  והרב  מקלב 
העצמאי  החינוך  ומנכ"ל 
סורוצקין, אליעזר   הרב 
מ"מ ראש העיר והממונה 
יוסי   – החינוך  תיק  על 
הרוש, מנכ"ל העירייה – 
אהרון אטיאס, מנהל אגף 
שלום   – בעירייה  החינוך 
וחבר מועצת העיר  עזרן, 
הרווחה  על  הממונה 
אסולין. מאיר  עו"ד   - 
ח"כ הרב יעקב אשר אמר 
להכיר  "צריך  בדבריו: 

תודה מיוחדת לראש העיר לוד עו"ד יאיר רביבו. 

אוויר  מזג  השם,  "ברוך  רביבו:  יאיר  עו"ד  העיר  ראש 
תפס  ישראל,  את  הסוער שפקד 
בשנים  מוכנים!  בלוד...  אותנו 
עשרות  השקענו  האחרונות 
מיליוני שקלים בשדרוג והחלפה 
של מערכות הניקוז, המים והביוב 
הגשמים  אף  על  העיר.  ברחבי 
וכמות  והתחזקו  שהלכו  העזים 
שירדה  העצומה  המשקעים 
בסוף השבוע האחרון, הייתה לוד 
אחת הערים הבודדות שכבישיה 

לא הוצפו".
ומרכזיות  רבות  שבערים  בעוד 
לאחר  חירום  כוננות  הוכרזה 
נחסמו  שהוצפו  רבים  שכבישים 
בלוד  הסערה  עברה  לתנועה, 

משמעותיים  אירועים  שנרשמו  מבלי  מנוחות'  מי  'על 
חריגים, כאשר הכמויות האדירות של מי הגשמים נוקזו 

בהצלחה.
כזכור, בעבר - במשך שנים ארוכות נאלצה עיריית לוד 

המשך בעמוד 10 <<

 שהחיינו וקיימנו
בי"ס חדש "בית עקב" גני איילון

לוד זורמת: ללא הצפות לאחר היערכות 
ושדרוג תשתיות הניקוז
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הבית שלך
לבית ממוזג 

בית המיזוג

הצטרפו ללקוחות מרוצים שהתקנו להם מזגנים
- כאן בשכונה - 

<

<
<

<
מכירת והתקנת כל סוגי המזגנים 

: ר י א מ ל ו  נ פ ם  י ר י ח מ ו ם  י ט ר פ ל

b.hamizug@gmail.com 
052-7178653

בית המיזוג

בין לקוחותינו:

פרויקטים נוספים ברחבי הארץ:

בלוד, בירושלים, במרכז ועוד

התמחות בהתקנת מזגן VRF ומיני מרכזי

הכרות והתמצאות בנתוני השטח

וחוקי העירייה.

נסיון רב בשכונת 'גני איילון'

5 שנות אחריות על ההתקנה

מתקינים מקצועיים ומנוסים

עבודות גבס מיוחדות

תמונות מהשטח
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והרצאות  חוגים  המקיימת  לנערות  'שלהבת'  מדרשת 
אמונה  יהדות,  על  וללמוד  לשמוע  המבקשות  לנערות 

ושמירת מצוות. 
מודיעין  במרחב  לאחים'  'לב  מנהל  לוסטיג  שאול  הרב 
בכל  הניכרת  הגדולה  הרוחנית  המהפכה  כי  לנו  מוסר 
ברחבי  הפועלים  אברכים   15 ע"י   נעשית  בעיר  מקום 
העיר לוד מידי ערב כשהם מפעילים כ-100 מתנדבים 
וכ-50 מתנדבות העומדים בקשר מתמיד עם משפחות 
ערב  מידי  ללוד  מגיעים  הם  העיר.  שכונות  בכל  רבות 
במערך הסעות מיוחד המאפשר להם להקדיש מזמנם 

לפעילות הרוחנית בעיר. 
'בעיר לוד הולכם ומתגבשת קהילה גדולה של משפחות 
רבות שעשו מהפך באורחות חייהם והם מתקרבות לחיי 
תורה ומצוות' אומר לנו הרב הלר רכז לוד 'אנחנו עושים 
בשטח,  הקיימת  הרבה  לדרישה  להיענות  רב  מאמץ 
לצימאון הגדול של תושבים בעיר לשמוע וללמוד להכיר 

את היהדות ולהתקדם לשמירת מצוות'.  
במאות  איילון  גני  שכונת  מתאכלסת  בה  אלו  בימים 
ההתגייסות  ניכרת  ואברכים  תורה  בני  של  משפחות 
בפעילות  להשתלב  האברכים  ציבור  של  והצטרפות 
האדירה. אברכים רבים פנו ללב לאחים ובקשו להצטרף 
צבי  לרב  פנתה  לאחים"  "לב  הנהלת  החשובה  לעשיה 
רבינוביץ מחשובי האברכים הפועלים בשכונה שיקח ע"ע 
לרכז את הפעילות בשכונה ובקרוב אף יתקיים כינוס רב 
וגדולי  רושם לחיזוק העשיה בהשתתפות רבני השכונה 

ישראל.
צבי  הרב  עם  קשר  יצרו  להשתלב  המעוינים  אברכים 

רבינוביץ בטל': 050-4116721

בחודשים האחרונים הולכת ומתרחבת פעילות ה'קירוב' 
של 'לב לאחים' ברחבי העיר לוד הכוללת הפעלת 'בתי 
מדרש' ללימוד משותף עם אברכים, מדרשות לצעירים, 
עם  ומפגשים  חוגים  תורה,  שיעורי  לנערות,  מדרשה 

תושבים בביקורי בית.
הפעילות הרבה ניכרת ומורגשת בעיר כולה. אחד מרבני 
בתי הכנסת בעיר אמר לנו 'פעילי לב לאחים עושים פה 
תקופה  כבר  נמשכת  שלהם  הפעילות  קודש.  מלאכת 
ארוכה. הם עוברים בית בית ומטעימים את אור היהדות 
לאנשים שלא זכו לקבל חינוך לתורה ולאט לאט רואים 
אותם  ראינו  לא  שפעם  ואנשים   בשכונה  השינוי  את 
בבית הכנסת היום הם חלק מציבור המתפללים וכל זה 
בזכות העשייה  הגדולה של 'לב לאחים' אשריהם ואשרי 

חלקם'. 
גולת הכותרת של פעילות 'לב לאחים' הינם ששת 'בתי 
יצחק,  נאות  יער,  גני  ובשכונות  העיר  במרכז  המדרש' 
מתושבי  רבים  מגיעים  אליהם  מנחם  וקרית  אביב  גני 
בחברותא  לומדים  והם  תורה  ללמוד  המבקשים  העיר 
עם אברכים המגיעים ללוד מידי ערב ממודיעין עילית. 
רבני בתי הכנסת מעודדים את בני קהילתם להשתתף 
בלימוד ב'בתי המדרש' ושותפים לעשייה החשובה הזו. 

במרכז  פועלות  'מתחזקים'  לצעירים  מדרשות  שלש 
העדה  של  הכנסת  ובבית  מנחם  קריית  בשכונת  העיר, 
צעירים  של  רבות  עשרות  בהם  ומשתתפים  הגרוזינית 
תלמידי תיכון ובוגרים הלומדים בחברותו ובשיעורים עם 

אברכים בני תורה. 
במקביל פועלות בעיר נשים מתנדבות רבות המקיימות 
את  ומפעילות  העיר  נשות  עם  ומפגשים  בית  ביקורי 

הצלחה רבה לפעילות רוחנית ענפה 
של פעילי 'לב לאחים' ברחבי העיר לוד

שוטפת בעלות של כ-120,000 ₪, וכן שריינה העירייה 
)ציוד  צמ"ה  כלי  של  כוננות   ₪ כ-39,000  של  בעלות 

מכני הנדסי( וביוביות במקרי קיצון וחירום.
לציין  אפשר  "בהחלט  רביבו:  יאיר  עו"ד  העיר,  ראש 
את  הוכיחה  העירייה  של  הטובה  היערכותה  כי  בסיפוק 
מיליוני  עשרות  השקענו  האחרונות  בשנים  עצמה. 
המים  הניקוז,  מערכות  של  והחלפה  בשדרוג  שקלים 
אנו  החורף  לקראת  שנה  מדי  העיר.  ברחבי  והביוב 
ומניעת  הגשמים  לקליטת  היערכות  עבודות  מבצעים 
הצפות מים בעיר, לרבות ניקוי הקולטנים ותעלות הניקוז 

הפתוחות.
אשר  השונים  העירייה  ולאגפי  העירייה  לעובדי  "תודתי 
עבדו ועובדים כל העת סביב השעון. במוקד העירוני אנו 
מידית  להפעלה  וכן  ויעיל  מהיר  מענה  להעניק  ערוכים 
של כל מערכות החירום העירוניות, בתקווה שלא נזדקק.
גגות  לוודא איטום  בין היתר  "אני מנצל את ההזדמנות 
מערכות  תקינות  את  לבדוק  ותריסים,  חלונות  ופתחים, 
החימום – בעיקר אלה המחייבות אוורור, לנקות ולפתוח 
לגזום  הגגות,  על  ומרזבים  בחצרות  מים  ניקוז  תאי 
לבדוק  חשמל,  לכבלי  בסמיכות  פרטיות  בגינות  עצים 
חירום,  בתאורת  ולהצטייד  חשמל  מערכות  בטיחות 
על  אחרים  וחפתים  סככות  שמש,  דודי  אנטנות,  לחזק 
הגגות ולפנות חפצים שעשויים להתעופף ממקום גבוה 
אופן,  בכל  ושלטים.  ריהוט  עציצים,  כגון  הרוחות,  בשל 
אנחנו לשירותכם, באמצעות המוקד העירוני, 24 שעות 

ביממה!"

בזמן  רק  להתמודד  נדרשת  ולא  מוכנה  לחורף  מגיעה 
גשמים עזים.

מבצעת  איילון  נחל  ניקוז  רשות  עם  יחד  ועוד,  זאת 
העירייה טיפול מונע בנחלים החוצים את העיר ומסירה 
צווארי בקבוק.  מונעים  ופסולת מהנחל אשר  מכשולים 
עובדי  עוברים  הגשמים,  ובמהלך  גשם  כל  לקראת 
הניקיון מתפקיד המנקה לתפקיד מונע סתימות ניקוזים, 
הם מוודאים שהקולטנים נקיים ובמידה והם נסתמו הם 
בעיר  שמתחיל  פרויקט  כל  כיום  הלכלוך.    את  מפנים 
חדש,  קו  ביצוע  לרבות  הניקוז  לגבי  התייחסות  מקבל 
בניין  כל  אפקטיבי.  הכי  למצב  הקולטנים  סידור  לרבות 
סה"כ  העירונית.   הניקוז  לרשת  להתחבר  מחויב  חדש 
הושקעו ומושקעים כ-39 מיליוני שקלים, מהם 4 מיליון 
מאבני  ניקוז  מובל  קיים  היה  שבו  דרום  בהרצל  ש"ח 
דבש ) חלוקי נחל ( וטיט מנדטורי. לאחר פירוק הונחה 
צנרת חדשה, בנוסף פיזורו קולטנים חדשים בכל הרחוב  
ובוצע ניתוק של ניקוזים מקווי הביוב. בשדרות הציונות 
הוזזו קולטנים למקומות שנדרש לאיסוף מים באופן הכי 
יעיל. ברח' אהרון לובלין בגני אביב הונחו קווים חדשים 
עבור  קולטנים  הוספו  שפירא  ברח'  חדשים.  וקולטנים 
קליטת מים במקומות בעייתיים. כעת בביצוע במסגרת 
פרויקט מהיר לעיר בעלות של 30 מיליון ש"ח- הקמת 
מובל ניקוז חדש במרכז העיר, הוספת קולטנים חדשים, 

וכן ניתוק ניקוז מהביוב.
ניקוז פתוחות  ברחבי העיר  ניקוי תעלות  בוצע  בשוטף 
ותחזוקה  קולטנים  ניקוי    ,₪ כ-74,000  של  בעלות 

המשך מעמוד 8 <<
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מאגר ענק
ואיכותי

שדכנית
אישית

תוכנת התאמה
מאובטחת

בפיקוח והכוונת
גדולי ישראל

בחירת השידוך היא הבחירה החשובה ביותר בחיינו, וכיון שכך, פעמים רבות התהליך הזה הופך להיות ארוך 
ומתיש, החלום על הרגע המיוחל מתחת לחופה נמצא שם יום יום, והציפייה שזה כבר יקרה הופכת להיות חלק 

מהחיים היומיומיים שלנו.
כדי לתת מענה אמיתי לצורך יצא ארגון השידוכים "בשורות טובות" במיזם ייחודי ופורץ דרך, המוביל שינוי סדר 

יום בכל הגישה הקיימת עד היום בין השדכנית למשודכים.

מהו מיזם ’שדכנית אישית‘?
לשידוך  בדרך  לעשות  שחובה  לתפילות  בנוסף 
אנו  השתדלות.  חובת  גם  עלינו  חלה  המיוחל, 
ב'בשורות טובות' פועלים שההשתדלות תהיה הכי 

פשוטה וקלה.

שזה אומר?
במקום  לשדכנית,  משדכנית  להתרוצץ  במקום 
לחכות חודשים ארוכים בין הצעה להצעה, במקום 
חוויה  מעניקים  אנו  השדכנית,  על  נטל  להרגיש 
"שדכנית  ונעימה  פשוטה  יותר  הרבה  אחרת 
אישית". הארגון מצמיד עבורכם שדכנית שהעיסוק 
או  הבן  עבור  השידוך  מציאת  רק  הוא  שלה  המרכזי 

הבת.
של  ענק  מאגר  השדכנית  לרשות  מעמידים  אנו 
בתוכנה  המגזרים  מכל  שידוך  הצעות  אלפי 
כלים מקצועי  ומעניקים לשדכנית סט  מאובטחת, 
להצלחה, כדוגמת תוכנת התאמות חדשנית, הכוונה 

מקצועית ועוד. 

ומה תפקידה של השדכנית?
בסיס  על  מענה  לתת  הוא  השדכנית  של  תפקידה 
השידוך  למציאת  עד  ממוקדות,  והצעות  יומי  יום 

המיוחל בס"ד.

נשמע ממש מוצלח.
בהחלט, זה לא רק למצוא את השידוך אלא גם איך 

להגיע אליו...
זה לקבל שדכנית שתפקידה להיות מחוברת ברמה 
שתעניק  כזאת  ברמה  ולדרישות,  לצרכים  מלאה 

רוגע ושלוות נפש בעבודתה היסודית והיעילה.

כמה מגוון המאגר שלכם?
באופן  פוחת  וגם  קבוע,  באופן  גדל  שלנו  המאגר 

קבוע, כיון שב"ה יש חתונות. לגבי הגיוון שלו הוא 
במגזר  חוג  לכל  כמעט  מענה  ונותן  מאוד,  מקיף 
הסמינרים  ובנות  הישיבות  בחורי  טובי  החרדי. 
נמצאים בו. גם מעוכבים הנחשבים לבררניים ב"ה 
הזאת.  המבורכת  הפעילות  דרך  בתים  הקימו 
ההיגיון פשוט בדיוק כמו שברכישת בגד, הסיכוי 
מאוד,  קטנה  בחנות  המבוקש  הבגד  את  למצוא 
הוא נמוך ביחס למתחם קניות גדול, כך גם לגבי 
כמות  מתוך  להתאמה  הסיכוי  שידוך-  הצעות 
ללא  אחרות  לאפשרויות  ביחס  גדול  עצומה 

המאגר שלנו.

כאמא שרוצה לצרף את בתה
למיזם הנפלא הזה, איך אוכל לדעת

שהשדכנית מתאימה לנו? 
יסודית  בצורה  נעשה  השדכנית  שיבוץ  תהליך 
מאוד  משתדלים  אנו  ההורים  לבקשת  בהתאם 
מגזרית  המשוייכת  שדכנית  תהיה  שזו  להקפיד 
את  להכיר  לה  שיאפשר  מה  משפחה,  לאותה 
במציאת  הנלויים  והצרכים  הדקים  הניואנסים 

השידוך, בנוסף אנו מקיימים מדי חודש שיחת
קצב על  להתרשמות  ההורים  עם  מעקב 

ההתקדמות.

נשמע חלומי,
איך אפשר להצטרף?

מתקשרים למשרד בשעות הפעילות מקבלים את 
הפרטים המלאים ובס"ד יוצאים לדרך!

הטלפון במשרד: 08-66-44-647 
שעות הפעילות: 10:00-15:00

שיהיה לכולנו בשורות טובות

[ראיון עם רכזת הפרויקט השדכנית ש. לוי]

כל מה שרציתם לדעת
על מיזם ’שדכנית אישית‘

’שדכנית אישית‘ המלווה ומתאימה עבורכם את השידוך
מתוך מאגר הצעות ענק ואיכותי עד לשידוך המיוחל בעז“ה.

’בשורות טובות‘ הדרך המתאימה להגיע לשידוך המתאים:

מחפשים את השידוך שלכם?

יש לנו הצעה
מתאימה בשבילכם!

08-66-44-647 הטלפון
לשדכנית

שלכם:

שעות פעילות: 10:00-15:00 [השדכניות עובדות בשעות הערב]

תחשבו על זה רגע!
אילו הייתה לכם שדכנית אישית שרק השידוך שלכם מעניין אותה,

שתהיה שם בשבילכם באופן שוטף, תיזום, תכוון, תתן מענה?
אילו לשדכנית הפרטית שלכם היה מאגר ענק של כמעט 3000

הצעות שידוך מכל הסגנונות והגילאים?

בשורות טובות  // 11בשורות טובות  // 10
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בחירת השידוך היא הבחירה החשובה ביותר בחיינו, וכיון שכך, פעמים רבות התהליך הזה הופך להיות ארוך 
ומתיש, החלום על הרגע המיוחל מתחת לחופה נמצא שם יום יום, והציפייה שזה כבר יקרה הופכת להיות חלק 

מהחיים היומיומיים שלנו.
כדי לתת מענה אמיתי לצורך יצא ארגון השידוכים "בשורות טובות" במיזם ייחודי ופורץ דרך, המוביל שינוי סדר 

יום בכל הגישה הקיימת עד היום בין השדכנית למשודכים.

מהו מיזם ’שדכנית אישית‘?
לשידוך  בדרך  לעשות  שחובה  לתפילות  בנוסף 
אנו  השתדלות.  חובת  גם  עלינו  חלה  המיוחל, 
ב'בשורות טובות' פועלים שההשתדלות תהיה הכי 

פשוטה וקלה.

שזה אומר?
במקום  לשדכנית,  משדכנית  להתרוצץ  במקום 
לחכות חודשים ארוכים בין הצעה להצעה, במקום 
חוויה  מעניקים  אנו  השדכנית,  על  נטל  להרגיש 
"שדכנית  ונעימה  פשוטה  יותר  הרבה  אחרת 
אישית". הארגון מצמיד עבורכם שדכנית שהעיסוק 
או  הבן  עבור  השידוך  מציאת  רק  הוא  שלה  המרכזי 

הבת.
של  ענק  מאגר  השדכנית  לרשות  מעמידים  אנו 
בתוכנה  המגזרים  מכל  שידוך  הצעות  אלפי 
כלים מקצועי  ומעניקים לשדכנית סט  מאובטחת, 
להצלחה, כדוגמת תוכנת התאמות חדשנית, הכוונה 

מקצועית ועוד. 

ומה תפקידה של השדכנית?
בסיס  על  מענה  לתת  הוא  השדכנית  של  תפקידה 
השידוך  למציאת  עד  ממוקדות,  והצעות  יומי  יום 

המיוחל בס"ד.

נשמע ממש מוצלח.
בהחלט, זה לא רק למצוא את השידוך אלא גם איך 

להגיע אליו...
זה לקבל שדכנית שתפקידה להיות מחוברת ברמה 
שתעניק  כזאת  ברמה  ולדרישות,  לצרכים  מלאה 

רוגע ושלוות נפש בעבודתה היסודית והיעילה.

כמה מגוון המאגר שלכם?
באופן  פוחת  וגם  קבוע,  באופן  גדל  שלנו  המאגר 

קבוע, כיון שב"ה יש חתונות. לגבי הגיוון שלו הוא 
במגזר  חוג  לכל  כמעט  מענה  ונותן  מאוד,  מקיף 
הסמינרים  ובנות  הישיבות  בחורי  טובי  החרדי. 
נמצאים בו. גם מעוכבים הנחשבים לבררניים ב"ה 
הזאת.  המבורכת  הפעילות  דרך  בתים  הקימו 
ההיגיון פשוט בדיוק כמו שברכישת בגד, הסיכוי 
מאוד,  קטנה  בחנות  המבוקש  הבגד  את  למצוא 
הוא נמוך ביחס למתחם קניות גדול, כך גם לגבי 
כמות  מתוך  להתאמה  הסיכוי  שידוך-  הצעות 
ללא  אחרות  לאפשרויות  ביחס  גדול  עצומה 

המאגר שלנו.

כאמא שרוצה לצרף את בתה
למיזם הנפלא הזה, איך אוכל לדעת

שהשדכנית מתאימה לנו? 
יסודית  בצורה  נעשה  השדכנית  שיבוץ  תהליך 
מאוד  משתדלים  אנו  ההורים  לבקשת  בהתאם 
מגזרית  המשוייכת  שדכנית  תהיה  שזו  להקפיד 
את  להכיר  לה  שיאפשר  מה  משפחה,  לאותה 
במציאת  הנלויים  והצרכים  הדקים  הניואנסים 

השידוך, בנוסף אנו מקיימים מדי חודש שיחת
קצב על  להתרשמות  ההורים  עם  מעקב 

ההתקדמות.

נשמע חלומי,
איך אפשר להצטרף?

מתקשרים למשרד בשעות הפעילות מקבלים את 
הפרטים המלאים ובס"ד יוצאים לדרך!

הטלפון במשרד: 08-66-44-647 
שעות הפעילות: 10:00-15:00

שיהיה לכולנו בשורות טובות

[ראיון עם רכזת הפרויקט השדכנית ש. לוי]

כל מה שרציתם לדעת
על מיזם ’שדכנית אישית‘

’שדכנית אישית‘ המלווה ומתאימה עבורכם את השידוך
מתוך מאגר הצעות ענק ואיכותי עד לשידוך המיוחל בעז“ה.

’בשורות טובות‘ הדרך המתאימה להגיע לשידוך המתאים:

מחפשים את השידוך שלכם?

יש לנו הצעה
מתאימה בשבילכם!

08-66-44-647 הטלפון
לשדכנית

שלכם:

שעות פעילות: 10:00-15:00 [השדכניות עובדות בשעות הערב]

תחשבו על זה רגע!
אילו הייתה לכם שדכנית אישית שרק השידוך שלכם מעניין אותה,

שתהיה שם בשבילכם באופן שוטף, תיזום, תכוון, תתן מענה?
אילו לשדכנית הפרטית שלכם היה מאגר ענק של כמעט 3000

הצעות שידוך מכל הסגנונות והגילאים?
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רואים חשבון

ג. פתיחת תיק בביטוח לאומי
)1(על מנת לקבל מעמד של עצמאי בביטוח 
יש לפתוח תיק בביטוח לאומי. לביטוח  לאומי 
)עוסק  עצמאי.  הגדרת  לצורך  כללים  לאומי 
במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות, 
ממשלח  הממוצעת  החודשית  הכנסתו  או 
הממוצע  מהשכר   50% על  עולה  או  שווה  ידו 
ידו  במשלח  עוסק  או   )₪ )כ-5,136  במשק. 
והכנסתו  לפחות  בממוצע  בשבוע  שעות   12
הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% 

מהשכר הממוצע כ-1,540 ₪(.
אחד  אף  על  עונה  שאינו  עצמאי  )2(עובד 
דמי  תשלום  לענין  ייחשב  הנ"ל  מהתנאים 
שלא  הכנסה  בעל  לקצבאות  וזכאות  ביטוח 

מעבודה.

ד. פתיחת חן בנק 
לעסק.  נפרד  בנק  חשבון  לפתוח  מומלץ 
בניהול  בהבחנה  הן  רבים.  יתרונות  לכך  יש 
בהוצאות  הכרה  והעסקי.  המשפחתי  התקציב 

המימון כהוצאה מוכרת ועוד'.

פעילות ציבורית
את  לייסד  ע"מ  לנקוט  שיש  הצעדים  להלן 

המנגנון לפעילות ציבורית.
גם  בעיקרם  רלוונטים  בתמצית  הדברים 
שכונתי  גמ"ח  כגון  קטנה,  ציבורית  לפעילות 
וגם  קטנים  בהקפים  שונות  חסד  ופעילויות 
בית  כגון  גדולים.  יותר  בהקפים  לפעילויות 
ת"ת  חינוך  מוסדות  קהילתית,  פעילות  כנסת, 

כוללים וכיוצ"ב.
- ישנם אפשרויות שונות  א.צורת ההתאגדות 
להתאגדות. עמותה, חל"צ, הקדש וכו'. הדרך 
המתווה  כעמותה.  התאגדות  הנה  המומלצת 
להלן מתייחס לעמותה. יחד עם זאת, נציין כי 
ללא קשר לצורת ההתאגדות. הרישום במע"מ 
ו/או במס הכנסה הינו בלתי תלוי באופן צורת 

ההתאגדות.
ב. פתיחת תיק במע"מ - כמלכ"ר

אחרי שנרשמה העמותה ברשם העמותות. יש 
במע"מ  הסיווג  כמלכ"ר.  במע"מ  תיק  לפתוח 
לפעילות ציבורית עפ"י חוק מע"מ הנו מלכ"ר 

= מוסד ללא כוונות רווח.

>> המשך מגליון 30

מנחם מ אקרמן רואה חשבון
טלפון: 03-9347618 | פקס: 03-9349550

 נייד: 050-4189826 | 052-7555933
office_ack@zahav.net.il :מייל משרד

אי-אופטיק | עדשות מגע

עדשות סופלנטעדשות אואזיס

עדשות צילינדר | צבעוניות | יומיות | סיליקון | מולטי-פוקל

מיטב
במלאי מיידי!המותגים

עדשות חניתה

מגוון עדשות
במבצעיםמיוחדים!

לרוכשים ערכת XL  (4  חבילות)
תמיסת 360 מ“ל מתנה!

מבצע
מיוחד!

ניתן להשיג אצל משפחת הבר
רחוב שבט אשר 9 

054.846.0868 

דרושים
מלמדים

עבודה מיידית
052-7634366

לכיתות נמוכות

לתלמוד תורה

בגני איילון

דרושים
מלמדים

המשך בגיליון הבא <<
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שבט אשר 9 קומה 4 דירה 18
שעות פתיחה: 20:30-22:00 או בתאום מראש בטלפון 052-7147346 

ליעוץ והזמנות מחשבים ניידים, מדפסות ועוד 052-7602133 אברהם 

כל סוגי הכבלים למחשב ראשי דיו וטונרים

ציוד נילווה למחשבים כרטיסי זיכרון

סים עם סינון נטפרי הטענת רב קו 

מכבדים כל אמצעי התשלום

מתקן להטענת
טלפונים
25 ש"ח

נסטיק + סים
200  ש“ח

מתקן
להטענת טלפונים
25 ש"ח

אבא אחימאיר 15, רמלה - נאות בגין
ElgaDent&Aesthetic Line
  Dr.reuvenelgad@gmail.com

24 שעותעזרה ראשונה
ביממה

בס"ד

רפואת שיניים
שתלים דנטלים | ציפויי חרסינה
עקירות כירורגיות | שיננית
הלבנת שיניים | תותבות

רפואה אסתטית
העלמת קמטי הבעה ע"י הזרקת בוטוקס

מילוי קמטים ופיסול הפנים ע"י חומצה היאלורונית
מתיחת פנים בעזרת חוטים נספגים

בדיקה וצילום 

ללא עלות!

התקשרו עכשיו!
053-4260979
ד"ר אלגד רובין

השתלות שיניים
ביום אחד

אצלנו תקבלו ליווי מקצועי, יחס אדיב ומחירים נוחים!
לא מתפשרים על שיניים בריאות!
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לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

of�ce@makor-moosmach.co.il 055.677.8780 072.260.6415

באחיסמך! להשכרה , דירות 
3 ו 4 חדרים יפות ומרווחות 

כניסה מיידית נדל"ן אחיסמך 
08-6335335 -

באחיסמך! בפרוייקט של 
שכטר אופטיקנה נדל"ן 

דירות 3 ו 4 חדרים החל מ - 
1,300,000 נדל"ן אחיסמך - 

08-6335335

מעוניינים לשכור/לקנות 
דירת 3 בפרויקט שכטר. 

 0546876583 0547690773

דרוש סייע לילד בתלמוד 
תורה בגני איילון, לפרטים: 

0527163713

 להשכרה חדר
למשרד או עסק קומה 8 

054-8470509

להשכרה דירת 4 חדרים, 
חזית, ברחוב שבט אשר 11 
ק"ב מיידי, 0533106526 

)ניתן להשאיר הודעה(

 להשכרה 
דירת 5 חדרים קומה ראשונה 

054-8432324

 דירת 5 חדרים 
 ברחוב הרב אלישיב 8 

 כ"א טובים, סורגים
054-8520234 

להשכרה במחיר מוזל דירת 
4 חדרים ברחוב שבט אשר 1 
קומה 5. קבלת מפתח ביום 
שני הקרוב ט' טבת באישור 

הוועד 05276-27995 

דירה ברחוב הרב אלישיב. 
5 חדרים קומה 3 פונה לכיון 
הנוף למרחבי גוש דן. פרטים 
בטלפון 054-8-422-938 נא 

להשאיר הודעה. 

 5 חדרים קומה ד' 
רחוב שבט יהודה באישור 

הוועד )ועדת קבלה( 
 0527602609

 דרוש 
מחסן/חדר עבור מכירה 

ביתית 052-7120464

להשכרה דירת 5 חדרים 
עם חצר גדולה ברחוב הרב 
אלישיב, 4,500 גמיש. מיידי. 

 052-7651969

דירות למכירה ולהשכרה

מודעות לוח חינם - עד 20 מילים - מתקבלות עד יום רביעי 22:00 בערב.
מודעות לוח מודגשות - עד 30 מילים - בעלות של 25 ש"ח מתקבלות עד יום חמישי 10:00 בבוקר.

יש לשלוח למקור מוסמך:
makor-moosmach.co.il | office@makor-moosmach.co.il 

שונות

מחפשים מטפלת לילד בן 
שנה כל יום עד 4 בשכונה 

052-7697050

מידע מרוכז מתעדכן וחינמי, 
למכירות מותגי איכות בהנחות 

ענק עם משלוח עד הבית, 
 להצטרפות

 FRAYERANILO@GMAIL.COM 

עוזר משק בית בעל ניסיון רב 
והמלצות עושה הכל בבית 

במסירות ובנאמנות ועל הצד 
הטוב ביותר 050-8339-345 

עוזי

רכב יוצא מהשכונה בשעה 
8:30 למודיעין עילית
חוזר בשעה 15:10

להצטרפות 0527619848

מחפש הסעה יומית בבוקר 
לכיוון הר חוצבים בירושלים 

 חזור אחר"צ בתשלום
052-7697050 
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שרות אמין ומהיר | מקצועיות ונסיון עשיר
יצור בטכנולוגיות מתקדמות | מאות לקוחות ממליצים!

דודו
סורגים

באחיסמך
זה דודו סורגים

dudusorgem@gmail.com
054-5638318 
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בס”ד

ומשפע 
מצות 
תפילין 
יתמשך 

עלי שפע 
קודש

יגודא
חיסמך
ם  י ל ש ו ר י י  נ ב

 מזלא
 טבא
 וגדיא
יאה

שלוחה בזאת להאי גברא רבא ויקירא העושה לילות כימים 
למען ציבור היראים המשתכנים בישוב החדש שכו' גני 
איילון שבעיר לוד בכלל ולמען קהילת בני ירושלים בפרט

ה"ה מר בני 

סיתלכאיל 
הי"ו

ועזרה סיוע  ומבקש  דורש  לכל  כאולם  פתוח  ביתו 
התושבים צרכי  למען  ולילות  ימים  מתמסרת  נפשו 
הק' קהילתינו  צרכי  לכל  ולהפעיל  לפעול  אמונה  ידיו 

לרגל השמחה השרויה במעונו 
 בהיכנס בנו היניק והחכים

 כמר יוסף חיים נ”י
לעול תורה ומצוות

ובזאת ברכותינו שלוחה שיזכה הנער לעלות מעלה מעלה 
בתורה וירא"ש ולצמוח לאילנא רברבא ויזכה אביו לרוות 
ממנו רוב נחת דקדושה ולהמשיך בעבודתו הק' לעמוד 

לימין קהלות הקודש בכלל ולימיננו בפרט עדי נזכה לקבל 
פני משיח צדקינו בבי"א

בהוקרה ובהערכה

 איגוד
 בני ירושלים
אחיסמך

 

נשגר בזה ברכות מאליפות
לידידנו היקר איש החסד והמעש
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
הקשוב בכל עת לכל יחיד ויחיד

ועוסק בצרכי ציבור באמונה

 ר' בנימין סיתאלכיל הי"ו

לרגל הכנס בנו היקר
יוסף חיים נ"י

לעול תורה ומצוות

נאחל מעומק לב שיזכו
הוא וב"ב לרוב נחת מכל יוצ"ח

בורא עולמים ישפיע עליכם
שפע ברכה ממרומים

הצלחה וסייעתא דשמייא 
מתוך בריאות ושמחה
לאורך ימים ושנים!

ת"ת תשב"ר גני איילון
רשת גני ילדים פרי הילולים



19 גליון 31 | 11.01.20 | י"ד טבת תש"פ

לידידנו עוז, היקר באדם, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
הזוכה לקדש שם שמים ולהאהיב תורה ולומדיה בעיר לוד

ומוסר עצמו יומם ולילה בכל הנדרש להקמת שכונת גני איילון

הרב ר' בנימין סיתאלכיל הי"ו

לרגל הכנס בנו היקר יוסף חיים נ"י 
לעול תורה ומצוות

יתן ה', ויזכו הוא וב"ב לרוב נחת מכל יוצ"ח
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא כל הימים

מזלא טבא  וגדיא יאה

ברכות שלוחות בגיל
לידידנו היקר האיש האציל

 ר' בני סיתאלכיל 

בהכנס בנו 
יוסף חיים נ"י

לעול תורה ומצוות

נאחל שלך הקב"ה ינחיל,
הרב סיתאלכיל,

שתמשיך להשכיל
לעשות ולהוביל

בכדי שברגל ימין נתחיל

המקומון החרדי בגני איילון - לוד
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לת''ת בעיר לוד סייעות וגננות 
לצהרונים ]משרה 306[. 

 w05276w05276@gmail.com

לחיידר תשב"ר - אחיסמך 
דרוש עובד תחזוקה לעבודה 
חלקית לפרטים ניתן לפנות - 

 0527156703

דרושות! 
גננות ומטפלות במעון 

הרשב"י לקבוצה החרדית 
 s0504110555@gmail.com

 / 0504110555

לרוכשות אחיסמך שעדיין 
בב''ב גן ילדים חרדי 

ב''גני הדר'' זקוק למ''מ 3 
חודשים במיידי. אפשרות 
לעבודה בהמשך תח''צ 

נח למקום ]משרה 307[. 
w05276w05276@gmail.com

 דרושות גננות
  לגני בנות בגני איילון

052-7634266  

 לתלמוד תורה גן בנים בלוד 
דרושות במיידי גננות וסייעות 

לצהרון , ומזכירה למ"מ 
 לשלושה חודשים. ניסיון חובה

 yzamir30@gmail.com 
 או לפקס: 15386846826

 למקומון 
מקור מוסמך

דרוש מחלק עיתונים 
055.9150005

לת''ת בעיר לוד סמוך לאחיסמך דרושים במיידי א. אברכים 
המעוניינים לקדם תלמידים באופן פרטי. ב. פעילים נמרצים 
שמעוניינים ללמד את התלמידים - בליווי הפעלות - בת"ת 

פעמיים בשבוע
w05276w05276@gmail.com .15.30-17.00 בין השעות 

דרוש סייע לילד בתלמוד 
תורה בגני איילון לפרטים: 

052-7163713

לת''ת בעיר לוד דרושה 
מזכירה ממלאת מקום 

לשלושה חודשים )מחודש 
אדר(. סינון אינטרנט: 
נטפרי ]משרה 305[ 

 w05276w05276@gmail.com

לחיידר תשב"ר -אחיסמך 
דרוש עובד ניקיון לעבודה 

קבועה בשעות אחה"צ/
ערב לפרטים ניתן לפנות - 

 0527156703

דרושים/ות

לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

of�ce@makor-moosmach.co.il 055.677.8780 072.260.6415

055.677.8780makor-moosmach.co.il ofce@makor-moosmach.co.il

 מתכננים להקים עסק בשכונה?
פנו אלינו עוד היום

לקבלת מידע אודות המפה העסקית בשכונה

כי עסקים בגני איילון זה העסק שלנו.

המקומון החרדי בגני איילון - לוד

2 פרסומיםעסקים בשכונה חינםקבלו 
בגירסת המיילים
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ביצוע עבודות גמר

בס“ד

עיצובים בגבס

צבע

ריצוף ובריקים

חשמל

אינסטלציה

שמעון: 052-9533788

וצים
  שמעון שיפ

כם
של

 הנסיון שלי השקט 
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ליווי עסקים חדשים וותיקים
פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ וניכויים

דוחו"ת שנתיים לעצמאים ושכירים
החזרי מס / הצהרות הון

יצוג מול רשויות המס וביטוח לאומי

עומדים לפתוח
עסק חדש בשכונה?

יש לכם עסק קיים?

שכיר/ה אולי
מגיע לך החזרי מס?

חשבונאות ומיסים
 גני איילון

HL

יעוץ ראשוני

חינם!

ליווי אישי לאורך כל הדרך
הילה לוין

שבט אשר 9 גני איילון
052.761.4512

  hila.misim@gmail.com
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אנו מעונות רשב"י
נותנים את המענה ומעניקים

פינה חמה ובטוחה ואוהבת לילדכם

ספרית פיג'מות

המעודדת קריאה
מגיל הרך

מחפשים פינה חמה ובטוחה לילדכם ?

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת המעון 
נסיה טריגאלו 0544319758 | 0508883222

קיימים מעונות קרובים לשכונת אחיסמך 
בשכונת נאות יצחק ושכונת גבעת הזיתים לוד

חוג סיפור בהמחשהחוג חיותחוג ריתמוזיקה

מעונות רשב"י
איתך בכל שלב

תושבים יקרים!
ברוכים הבאים

לשכונת אחיסמך החדשה!
אנו מאחלים לכם הצלחה בדרככם החדשה

• יחס אישי
• תפריט מאושר ע"י תזונאית בהשגחת הבד"ץ

• צוות מקצועי
• חינוך למסורת ישראל

• בפיקוח משרד הכלכלה והרווחה
• מפקחת חינוכית צמודה לקידום והתפתחות הילד

  מבחינה פדגוגית וחוויתית
• שעות פעילות המעון משעה 07:00 עד 16:00

  עם אופציה לשעת הארכה עד 17:00
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חייג עכשיו: 03-6210551
פתיחת תיק ללא עלות < תשלום רק עבור תוצאות
מאניה דיפרסיה, דיכאון, כפייתיות, הפרעת אישיות גבולית, אסתמה, סכרת, קרוהן, קוליטיס  ועוד.

< הסובלים  מ- OCD זכאים להרבה כסף מהרשויות >

 המרכז לאיתור זכויות 
היחידים שילחמו על הזכויות הרפואיות שלך

 בתהליך דיסקרטי וממודר!

לא לדרוך על הקווים של המרצפות  <  לשטוף ידיים 
עם סבון  <  לבדוק אם הבית נעול  <  להתלבש בסדר 

מסוים  <  להשתגע אם בגד אחר הסתנן למגירה 
של הגרביים  <  לבדוק שוב אם הבית נעול  <  לאכול  

ארוחת צהריים בדקה ספציפית ביום  <  לנקות את 
הבית 7 פעמים ביום  <  לשטוף שוב ידיים עם סבון

OCDכפייתיות



25 גליון 31 | 11.01.20 | י"ד טבת תש"פ

פורניר 
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בס"ד

חַזּו חַזּו ּבָנַי חַבִיבֵי ְּדִמְּׁשַּתכְחִין ִמּצֲַעָרא ִּדלֵיה
וְעָסְִקין ּבְחְֶדוְָתא ִדילִי

מתחילים עכשיו 

מחזור חדש!

יום ראשון פר' ויחי 

ח' טבת תש"פ

שלא נענו60 שיחות 

אשריכם לומדי דף היומי המשליכים את כל טרדות היום 
ועוסקים בתורת ה' בעקביות יום יום.
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שיפוצים
ביצוע פרוייקטים

עבודות גבס
חידוש מקלחות

ועוד..

רועי - 0548524622
אחריותאמינותמקצועיות

בשם ה' נעשה ונצליח



שלוש שנים הייתה ר. בשידוכים ודומה היה לה כמסע אינסופי בתוך מנהרה 
חשוכה שאין בסופה קצה אור, שידוכים הוצעו לה אמנם למכביר אולם כל 

אחד מהם, מסיבה אחרת, ירד לבסוף כלעומת שבא.  

היא  טוב,  חתן  למצוא  כדי  שבעולם  הסיבות  כל  את  לכאורה  היו  לתחיה 
הייתה בעלת מידות טובות עם אישיות לבבית כובשת, בקיצור, היא הייתה 

כלילת המעלות, אולם משום מה השידוך שלה התבושש לבוא.

משראה אביה כי ישועה באופק אין, החליט להימלך בגאון רבי ניסים קרליץ 
זצוק"ל, והן קבלה בידנו כי "הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל..."

וכך מצא עצמו יום אחר מתדפק על דלתו של רבי ניסים ושוטח בפניו את 
אשר בליבו. 

הרב התעטף בשתיקה, לבסוף שאל:
'האם בכיתה של בתך הייתה פעם ילדה שפגעו בה?' 

את  לברר  החליט  הוא  מושג,  של  שמץ  לו  היה  לא  בכתפיו,  משך  האב 
הדברים עם בתו.

כשחזר לביתו שאלה לפשר הדברים. 

הבת אימצה את מוחה, מנסה לשחזר את קורותיה מבית הספר.
ואז עלה בתוכה הזיכרון. 

לפני שנים רבות הייתה בכיתתה תלמידה מבית עני, התלמידה הייתה באה 
לבית ספר עם בגדים בלויים מלאים ריח לא נעים, אף אחת לא חפצה לשבת 
לצידה, לשוחח עימה ולהתארח בסביבתה. תמיד התיישבה  אי שם בירכתי 
שמישהי  מבלי  משהו,  מכורכמות-חמוצות  בפנים  בחלל  מביטה  הכיתה, 

תעניק לה טיפת תשומת לב.

"אני חששת שהיא קצת נפגעה מאתנו", סיפרה לאביה. 

באותה  שלמדו  בנות  אותן  כל  של  לבתיהן  להתקשר  החליטו  ובתו  האב 
הכיתה.

התוצאה הכתה אותם בהלם.
אף אחת מכל ארבעים הבנות באותה הכיתה לא התארסה!

לאתר את  כדי  הכול  לעשות  הבנות  החליטו  ביניהן  הבנות  לאחר שנדברו 
אותה חברה ולבקש את מחילתה. 

כך, ביום אחד, יצאה שיירה של בנות אל ביתה של אותה החברה. 
להן אכזבה מרה, חברתן לספסל הלימודים  נכונה  לביתה  אולם משהגיעו 

הסתגרה בחדרה וסירבה בתוקף לראותן.
לבסוף, אחרי הפצרות חוזרות ונשנות הסכימה לקבלן.

הבנות גוללו באוזניה את מטרת בואן אליה.
"הביני, אנחנו ארבעים בנות ואף אחת מאיתנו עוד לא התארסה!" סיפרו 
לה בשברון לב, "אנחנו מבקשות ממך בכל פה שתמחלי לנו מחילה גמורה".

אולם חברתן מיאנה לסלוח.

"שנים על גבי שנים אני דחויה חברתית", אמרה ונשנקה בדמעותיה, "אף 
אחת מכן לא מבינה איזה סבל וכאב הם מנחת חלקי בכל יום. כל עבודה 
בטענה  אותי  פסל  נפגשתי  עימו  בחור  כל  סורבתי,  להתקבל  רציתי  אליה 
שאני מופנמת מדי וכמעט לא מדברת. הרסתן לי את החיים! אין לכן על כך 

סליחה ומחילה". כאב עצום הציף ומילא אותה. 

לא הועילו כל תחנוניהן של הבנות, חברתן התבצרה בסירובה למחול להן. 
בצר לו חזר האב אל הרב קרליץ ושח לו את השתלשלות הדברים.

לדבר  לשוב  יהיה  ניתן  תתארס  היא  "אם  הרב,  פסק  שידוך!"  לה  "מצאו 
אל ליבה". 

למצוא  קדחתניים  מאמצים  לעשות  משפחות  ארבעים  החלו  רגע  באותו 
לאותה בחורה שידוך. בן לילה הוצפו הוריה באינספור הצעות...

לא עברו ימים רבים והחברה באה בברית אירוסין.

דמעות  זולגות  בעיניים  ביתה,  אל  הבנות  כל  הלכו  ה"ווארט",  בליל 
מהתרגשות ברכו אותה במזל טוב!

סבל  של  ארוכות  שנים  חברה.  אותה  של  אושר  את  לתאר  היה  ניתן  לא 
ומרורים כמו נמחקו בלילה אחד. השמחה שלה הרקיעה שחקים. 

ואז היא אמרה להן:
של  שמץ  אפילו  יותר  עליכן  בליבי  אין  גמורה!  מחילה  לכן  אני  "מוחלת 
תרעומת. יהי רצון, שתזכו כולכן לבנות בית בישראל". בירכה אותן בכל לב.

-----
אם מישהו חושב שבימנו אין ניסים גלויים יבוא סיפור זה ויוכיח.

תוך חודש ימים בלבד מאותו "ווארט" וכבר מחצית הבנות מאותה הכיתה 
בקשרי  באה  שלא  אחת  בת  נותרה  לא  בלבד  שנה  חצי  ותוך  התארסו! 

שידוכין. 
ללמדך עד כמה צריך להיזהר בדמעתה של בת ישראל!

לפתוח 
דלת 

מדור זה לעל"נ מרן הרב יעקב אדלשטיין זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל

לסגור שידוך

לפני שמתרוצצים בין הגמחי"ם,
חוסכים כסף ב'עולם שמחות'

08-6644647
להצטרפות עוד היום, חייגי:

מס' הנרשמות מוגבל  | הקבלה מותנית בראיון אישי

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
"זהו עסק של מצוה"

מרן הגאון הגדול חכם שלום כהן שליט"א
"יזכו השדכניות לנחת מכל צאצאיהם"

הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א
"מובטח לכן שכר בעולם הזה ובעולם הבא" 

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א
"זה רעיון טוב מאוד מה שעשיתם השדכניות 

שלכם זוכות בזכויות עצומות" 

בעידודם ובתמיכתם 
של גדולי ישראל שליט”א

רוצה לעסוק בתחום שמח ומרגש?

יש לנו בשורות טובות!

אם גם את מחפשת שליחות עם ספוק ואושר אמיתי 
ובנוסף להשתכר בכבוד, ההזדמנות הזו היא בשבילך.

מאגר השידוכים האיכותי 
והמוביל במגזר החרדי -

"בשורות טובות"- מתרחב

וזו ההזדמנות שלך להצטרף 
לצוות השדכניות הייחודי שלנו

לעבוד  תוכלי  בארגון  כשדכנית 
המונה  ומגוון  ענק  מאגר  על 
סמינר  ובנות  ישיבה  בחורי  אלפי 
התאמה  תוכנת  עם  איכותיים, 

חכמה וקלה לשימוש.
באפשרותך לזכות להיות שותפה 
של הקב"ה ולבנות בתים נאמנים 

בישראל.

עבודה נוחה על 
מאגר איכותי בן 
אלפי מועמדים 

מערכת 
חיפוש חכמה

לווי והדרכה 
מקצועית 

מקצוע מכובד 
ומתגמל

הטבה מיוחדת לנרשמות עד ט"ו תמוז - קורס מקצועי לניהול שידוכים 
מטובי המומחים בתחום בשווי 790 ₪ - חינם!
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בס"ד

הטבה מיוחדת לנרשמות!
קורס דיגיטלי לניהול שידוכים בצורה מקצועית מטובי המומחים בתחום
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