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33המקומון החרדי בגני איילון - לוד

לעדכון פרטים אישיים 

בספר הטלפונים 
השכונתי
 כנסו לאתר:

makor-moosmach.co.il

הקישו בגוגל 'מקור מוסמך'

מידע מוסמך

CIP שרותי מחשוב<<<        למבצעים שלנו <<<         עמוד 22  <<<

ימים
אחרונים
לעדכון
פרטים
בספר

הטלפונים
השכונתי

בעלי עסקים,
מעוניינים בפרסום?
צרו קשר בהקדם

ניתן לעדכן
פרטים אישיים

באתר, בטל‘ או במייל:

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

המקומון החרדי בגני איילון - לוד

אולי
את 
השכנה 
שגרה 
בדלת 
ממולי?

הנך מוזמנת
 לערב מגבש ומעשיר

 שבו נתרומם, נאחד כוחות ונכיר :)

מתי?
יום שני

ט“ו בשבט

ערב שכולו איחוד חויה והתעלות, מחכות ומצפות לראותך

איפה?
אולם בית 

הספר היסודי

מי?
כולן

מוזמנות!

מאירה רפאלי
"מחכה לנס"

השקת ארגון ”לידך“  עזרה לאחר לידה אחת למען השניה

את הערב תכבד הרבנית רוזנבלט תליט“א בדברי ברכה חיזוק והתרוממות

טובי ברון
"תדליקי את האור"

התכנסות וכיבוד 19:30 > תחילת התכנית 20:00 > מחיר כניסה מסובסד 15 ש“ח 

בהכוונת רבני השכונה שליט"א
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עמוד 9

עמוד 22-23
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Miryam Pash

iss Beauty
קוסמטיקה   •איפור כלות וערב• מכירת מוצרי איפורקוסמטיקה   •איפור כלות וערב• מכירת מוצרי איפור

 שירות    אווירה    מחיר    מקצועיות
בואי אליותתפנקי

054-8404525

מכבדים גם כרטיסי אשראי

סניף אלעד: רש"י 12
סניף  גני איילון:  שבט יהודה  3

קוסמטיקה  שעוות

מתנה לכל לקוחה

עיצוב
ושיקום
גבות

צביעת
גבות

איפור איפור כלות  
וערב

סדנאות איפור אישיות
איפור יום יום

ושידרוג לאיפור ארוע

מכירת איפור
ברחוב הרב אלישיב 6

 א' - ה' בין 20:00-22:00 או בתאום מראש
ייעוץ במקום ע“י 
מאפרת מקצועית

מבצעי ענק
לרגל פתיחת הסניף  בגני איילון! 

המון
לקוחות מרוצות!

נסיון רב בתחום!

מחכה לך, מרים
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קווים-עילית 
מתחברת לגני איילון

החל מיום שני כ"ב שבט תש"פ, 17/02/2020

המקשר בין שכונת גני איילון לעיר
מאריך את מסלולו עד לכיכר יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב

במסלול הקו בתוך השכונה מתווספות התחנות הבאות:

במסלול הקו בתוך השכונה מתווספת התחנה הבאה: 

המקשר בין מושב אחיסמך לתחנה המרכזית ברמלה

מאריך את מסלולו עד לכיכר יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב
הן בדרך הלוך מכיוון התחנה המרכזית ברמלה למושב אחיסמך
והן בדרך חזור מכיוון מושב אחיסמך לתחנה המרכזית ברמלה

שם תחנהמספר תחנה

שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יששכר35254

שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב35250

שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יששכר35252

שם תחנהמספר תחנה

שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון35249

בברכת יישוב טוב!

קו 11

קו 12
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צבע גוונים  סירוק 

05
27

17
58

33
 >

טי 
קנ

פי
 

RM

הטאצ'
שהופך פאות
למחמאות

בואי להתפנק עם סירוק מקצועי לפאה 
המושלם  המראה  את  ולקבל  שלך, 
שיקצור לך מחמאות כל יום מחדש...

רח' שבט יהודה 3 גני איילון אחיסמך
0 5 4 - 8 4 3 4 8 5 8

סירוק בטאצ' מושלם
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ב.ד.ד
שיווק והפצה

שיווק רהיטים מבית לבית

עבודות נגרות 
לפי מידה
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הוספנו קוים >
גדלים ומתרחבים בשבילכם >

10
5

pn1225441193@gmail.com

08-6775058

שאטלים
מאחיסמך

למודיעין עילית מידי יום

רחוב שבט יהודה 3 >
רחוב הרב אלישיב 6 >

 < רחוב שבט יהודה 3
< רחוב הרב אלישיב 6

צומת גינתון > צומת גימזו > צומת מצפה מודיעין > צומת שילת > מודיעין עילית

יוצא ב6:40
חוזר ב15:30

כל השינויים יחלו ביום חמישי י“א שבט

קו נוסף
מבני ברק לאחיסמך

לנשים בלבד

כרגע בבחינה קו
לנתב“ג

תבוא על כך הודעה

קו למודיעין עילית
בימי שישי

וחזור במוצ“ש
בהזמנה מראש
עד יום רביעי
בשעה 20:00

מודיעין עילית < צומת שילת < צומת מצפה מודיעין < צומת גמזו < צומת גינתון

תחילת איסוף > 7:30תחילת איסוף > 6:55

תחילת איסוף > 19:00

תחנות

תחנות
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בשורה משמחת
הננו להודיע בס"ד

על פתיחת ההרשמה לשנה"ל הנוכחית
לגנון - בנים בגילאי שנתיים ומעלה 

ארוחות
מזינות

גן חדש
ומאובזר

הגנון יופעל ע"י גננות מנוסות ויר"ש במתחם הת"ת

אפשרות לצהרון עד השעה 15:45 ײ  מספר המקומות מוגבל

פרטים והרשמה במשרד הת"ת:
08-6453322   בין השעות 9:00-13:00

שעות הפעילות:
13:45 - 7:40
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אולי
את 
השכנה 
שגרה 
בדלת 
ממולי?

הנך מוזמנת
 לערב מגבש ומעשיר

 שבו נתרומם, נאחד כוחות ונכיר :)

מתי?
יום שני

ט“ו בשבט

ערב שכולו איחוד חויה והתעלות, מחכות ומצפות לראותך

איפה?
אולם בית 

הספר היסודי

מי?
כולן

מוזמנות!

מאירה רפאלי
"מחכה לנס"

השקת ארגון ”לידך“  עזרה לאחר לידה אחת למען השניה

את הערב תכבד הרבנית רוזנבלט תליט“א בדברי ברכה חיזוק והתרוממות

טובי ברון
"תדליקי את האור"

התכנסות וכיבוד 19:30 > תחילת התכנית 20:00 > מחיר כניסה מסובסד 15 ש“ח 

בהכוונת רבני השכונה שליט"א
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info@neot-margalit.co.il | www.neot-margalit.co.il

רשת חינוך ארצית מבית נאות מרגלית ALEF AD TAFרשת חינוך ארצית מבית נאות מרגלית ALEF AD TAF

בברכה, הנהלת הרשת

דרושה
רכזת משפחתונים

לארגון "אלף עד טף" בגני איילון

לפיקוח, הדרכה וליווי 
משפחתונים של משרד הכלכלה

דרישות התפקיד: 
תואר ראשון בחינוך

ניסיון בגיל–הרך
ניסיון בהדרכה
גיל 30 ומעלה

תנאים מעולים למתאימות 

לקו"ח ופרטים נוספים:
db@neot-margalit.co.il :דוא"ל

פקס: 02-6335427
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info@neot-margalit.co.il | www.neot-margalit.co.il

רשת חינוך ארצית מבית נאות מרגלית ALEF AD TAFרשת חינוך ארצית מבית נאות מרגלית ALEF AD TAF

   אם את:
⋅  בעלת תעודת מטפלת סיווג 1 / תעודת גננות

⋅ בעלת גישה מיטבית לטיפול בגיל הרך
 

מקומך איתנו!
רשת "אלף עד טף" 

מחפשת מטפלות משפחתונים

בגני איילון
לפתיחה מידית בבית המטפלת

בברכה, הנהלת הרשת

דרושות
מטפלות משפחתונים

לקו"ח ופרטים נוספים:
חנה אברהם: 050-2024520
מיכל חסין: 054-2328303

טל': 1-700-70-6543
db@neot-margalit.co.il :דוא"ל

פקס: 02-6335427



י"ג שבט תש"פ | 08.02.20 | גיליון 1233

HL9
052.761.4512

  hila.misim@gmail.com

השכונה.   תושבי  את  וישרת   יגיע 
בגיבוי  נעשה  שהכל  מספר  בני 
רביבו  יאיר  מר  עו"ד  העיר  ראש 
הציבור  עבור  גבית  רוח  שנותן 
לוד  "עיריית  והכללי.   החרדי 
המקצועיות  כל  את  לתת  תמשיך 
החשוב",  הציבור  עבור  והנכונות 

על  רבות  שעבדה  למי  כמובן  פוסקת,  הבלתי  והעזרה 
פרוייקטים. אגף  מנהלת  ג'רבי  שירן  הגב'   הפעלטון, 

אסולין  מאיר  עו"ד 
מקרב  מודה 
בפנים  לשר  לב 
הרב  והפריפריה 
מה  על  דרעי  אריה 
העיר  עבור  שנותן 
החרדי.  לציבור 
מזמין  סיתאלכיל 

אתכם להנות...

אילון  גני  לשכונת  החדשים  התושבים  כניסת  עם 
שכונת  דיירי  של  רבות,  פניות  נעשו  )אחיסמך(, 
ר'  לוד  בעיריית  חרדים  תחום  למנהל  איילון,  גני 
חרדים,  ממונה  אסולין  ולמאיר  סיתאלכיל  בני 
גניזה.  במתקן  התושבים  לרווחת  ויעזרו   שיקדמו 
יו"ר המועצה הדתית  הפנייה הועברה לר' עמרם איבגי 
שהמתקן  בכדי  מהלך  הובילו  ספורים  ימים  בתוך  ויחד 

משחקית  טובה  בשעה  נחנך  השבוע 
שבלוד. "ספיר"  החרדי  במתנס   ג'ימבורי 
בתוכו,חוגים,לימודים,העשרה,ימי  מכיל  המתנס 
בגיל  לילדים  הורים  ועכשיו  הולדת,הרצאות 
באוירה  להנות  יוכלו  וילדים  הרך,קטנטנים 
גבוהה. ברמה  ממשחקיה  גם   קדושה 
מנהל תחום חרדים בעירייה לוד, בני סיתאלכיל מספר על 
המון תגובות טובות וחמות מהציבור על המיזם האדיר, "בלי 
 ספק, הציבור החרדי מקבל את המקום לו הוא ראוי בעיר".
וסגנו  רביבו  יאיר  עו"ד  העיר  לראש  מודה  בני 
התמיכה  מתן  בעיר,על  שס  יו"ר  אסולין  מאיר  עו"ד 

הונח מתקן גניזה חדש בגני איילון 

פתיחת משחקיה במתנ"ס החרדי ספיר 

כל סוגי התספורות
לגברים על פי ההלכה

תספורת מספר אחיד כל הראש
תספורת מדורגת

סידור זקן
מקווה ממוקם במרחק

הליכה מהמספרה

המספרה עובדת
למעלה מ15 שנים

רחוב אילת 15
פתוח בימים: רביעי חמישי 16:00-20:00
שישי (שעון חורף) 9:00-14:00
ובתאום מראש

054-697-8387

תיק מס: נ.מ עיצובים 021595186 ח.פ.

מקווה

דואר
ישראל

מספרה

תספורת
"חלאקה" 

חינם!!

הנחה
לתלמידי ישיבות

ואברכים!
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לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

מחפשים דירת 5 חדרים לתווך 
ארוך. )זוג+ילד גדול שישמרו 
על הדירה( לא לכיוון הגינה! 

0543455850

דירה 4 חדרים בשבט אשר 9 קומה 
רביעית )מעלית( מרווחת, מאווררת, 
ממוזגת, פתוחה לנוף, מרפסת סוכה 

מהסלון, חדשה מהקבלן לפרטים 
0524288090

להשכרה דירת שלשה חדרים, 
סלון גדול במיוחד כיווני אוויר 

טובים 0527668022 

להשכרה דירת 5 חדרים 
יפה מזגנים, סורגים, במחיר 
טוב מיידי רח' הרב אלישיב 

0527626897

דירת 4 חדרים להשכרה 
בוועד משתכני אחיסמך רחוב 
שבט אשר לכיוון הנוף קומה 6 

מחיר מצוין 0527166721

להשכרה באישור הוועד 
דופלקס 7 חדרים 2 קומות 
חדשה ברחוב הרב אלישיב 

נוף יפה 0527645602 

להשכרה מיידית ברחוב שבט 
אשר - באישור הוועד דירת 
4 חדרים קומה ה'. עדיפות 

לרוכשים בפרוייקט בשלב ב' 
 052-7639240/2

דירה להשכרה 4 חדרים שבט 
אשר 3 קומה 6 לכיוון הגינה 

באישור הוועד 054-8446672 

דירה להשכרה 4 חדרים רח' 
שבט אשר 3 קומה 6 באישור 
הועד. לפרטים 0548446672

להשכרה לצורך גן ילדים/ 
עסק דירת גן שלושה חדשים 

 A 15 עם חצר ענקית בנין
לפרטים 0507670744 

להשכרה דופלקס 7 חדרים 
ברחוב שבט יהודה 3 אפשרי 

לשכור רק קומה אחת מתאים גם 
למשרדים וחנויות לפרטים דוד 

 0504147774

דירות למכירה ולהשכרה

ניתן גם להיכנס לאתר העירייה: בסרגל "תושבים" ו"חניה 
בלוד" שם ניתן ללחוץ על קישור "להוצאת תו חניה".

רחוב   - החניה  רשות  במשרדי  היא  נוספת  אפשרות 
בין השעות  א-ה  בימים  קהל  קבלת  לוד.   6 אליעזר  בן 
ג  וביום   08:00-12:30
טלפון   ,16:00-18:30 גם 

לברורים - 08-6788351.
כיצד משתמשים בהטבה?  
של  באפליקציה  רישום 
או  "סלופארק  או  "פנגו" 
כל  של  האינטרנט  אתר 
חד  הנו  הרישום  חברה. 
כרוך  ואינו  לרכב  פעמי 
או  רישום,  דמי  בתשלום 
מנוי  דמי  או  שימוש,  דמי 

כלשהם.
להטבה  שזכותו  תושב 
להפעיל  יוכל  אושרה, 
או  "פנגו"  באמצעות  חניה 
הראשונות  השעות  וארבע  שנרשם  לאחר  "סלופארק" 

של חניה ברחבי "מרכז העיר" תהיינה ללא תשלום.

מזה כשנתיים-שלוש, רשאים תושבי לוד לחנות חינם 
אזור  )למעט  העיר  מרכז  ברחובות  שעות   4 במשך 
התעשייה(, בימים ובשעות בהם החנייה בתשלום. כמו 
כן, חוק העזר העירוני מאפשר חנייה מועדפת לתושבי 

על  הלילה,  בשעות  לוד 
מצוקת  את  להקל  מנת 
חניה  ולאפשר  החניה 
לכל  לבית  וקרובה  נוחה 

תושב.
איך מקבלים? 

ברישום  מותנית  ההטבה 
מטרו  באתר  מראש 
לאתר  נכנסים  פארק. 
"מטרופארק"  של  המקוון 
)במנוע החיפש של גוגל(, 
בוחרים   , "לוד"  בוחרים 
"חניה",  השירות:  סוג  את 
לתו  "בקשה  הפעולה  ואת 
מזינים  נרשמים,  חניה" 

אישור  ומקבלים  הנדרשים  והאסמכתאות  הפרטים  את 
זכאות בתוך שבוע ימים בלבד! 

אני לודאי! ממשיכים להעניק לשירות 
תושבי לוד 4 שעות חניה חינם ברחבי העיר
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מובילי שמשון

052-5-1000-64

מבצעים מטורפים בהעברת דירות

מתחייבים לאמינות ומקצועיות
דיוק בזמנים ושירות ללא פשרות

ההובלות מתבצעות במשאיות סגורות
וטנדרים בגדלים שונים
על ידי צוותים מומחים העובדים בחברה
מזה שנים רבות ובעלי נסיון רב בתחום

עסק

בעל מוניטין

של 30
שנה

הרהיטים נעטפים ע"י ניילון מיוחד

בס"ד

בקרוב-
המכירה הידועה מגיעה 

כאן לשכונה!
ביגוד חלומי

לנסיכים שלכם!

להתרשמות ממגוון דגמים נוספים
rimon200200@gmail.com שלחו בקשה במייל

שבט יהודה 7, גני איילון, הפתיחה בקרוב!
א'-ה' 20:30-22:30 או בתאום מראש 054-8403948

בנים/בנותסטים תואמים

*המצולמת פחות מגיל 3
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דרושה הסעה לאישה בשעות 
הבוקר מאחיסמך לירושלים, 

)עדיפות לאזור בית וגן( 
חזור בשעות אחר הצהריים 

0527607079

דרוש טרמפ קבוע לאישה )בתשלום( 
לאזור כנפי נשרים בירושלים החל 

מהחודש הבא, הלוך סביבות 07:00 
בבוקר , חזור סביבות 15:00.

 052-7682219 

דרושה הסעה לאלעד עבור אישה 
עם תינוקת, שעת הגעה ב8:00 
בבוקר וחזור בשעות הצהריים 
052-7195029 052-7637902

הסעות

לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

גמ"ח לכל צרכי התינוק
-- 24 שעות --

מוצצים~תחליפי חלב~בקבוקים~טיטולים
אביזרי רפואה ותרופות בסיסיות

יחד שבטי ישראל 4/13
052-7195029 | 052-7637902

ניתן להתקשר בכל שעה
(הגמ"ח מיועד רק למקרים דחופים)

נתקעתם באמצע הלילה?נתקעתם באמצע הלילה?

רכב יוצא מהשכונה לבני 
ברק בשעה 9.00 חזור 

בשעה 13.00 להצטרפות 
0527655715

לחברה גדולה בחולון, סמוך 
למחלף השבעה, דרושה 

מנהלת חשבונות.
סינון אינטרנט: נטפרי.

סביבת עבודה: קבוצה חרדית 
]משרה 310[.

w05276w05276@gmail.com

דרוש סייע לילד בתלמוד 
 תורה באחיסמך 

)אפשרות להיות בנוסף גם 
 'עוזר' במכינה( 
052-7163713

דרושה עובדת נקיון לדירת 
מגורים פעם בשבוע )עם 

עדיפות לחמישי אחרי צהרים( 
כ4 שעות שבועיות )ניתן לפנות 
ל0527655716 בשעות הערב(

ברחוב שבט אשר גני איילון

לבית ספר למתקרבים בעיר דרושים
סמוכה, דרושה רכזת חברתית 

בעלת תעודות בהוראה 
ובחנ''מ.

בשנה הבאה כנראה תוכל 
להיות מורה במקום.

]משרה 312[.
w05276w05276@gmail.com

לבית ספר למתקרבים בעיר 
סמוכה, דרושה רכזת חברתית 

בעלת תעודות בהוראה 
ובחנ''מ.

בשנה הבאה כנראה תוכל 
להיות מורה במקום.

]משרה 312[.
w05276w05276@gmail.com

למסירה זוג אוגרים + כלוב 
כאן בשכונה 050-4120712

למסירה חדר שינה יוקרתי במצב 
טוב 2 מיטות כולל קרש עיצוב, 
שידת מגירות + שידה אפשר 
לקחת תמורת כיסוי הוצאות 

ההובלה בסך 300 ש''ח. נמצא 
כרגע )חוץ מהמראה והמגירות( 
בחדר מדריגות הרב אלישיב 6 

קומה 7. אפשר לבוא לראות בלי 
תיאום: 0533105680 

למסירה/יד שניה

דרושים לקניה ארונות עליונים 
של מטבח בצבע אלמון אפור 

טפ ]שלב א[ 
טל: 052-7159718 

 מעונין לקנות מטבח יד שניה 
מפרויקט גני איילון 

 0527668022

למכירה יד2 ספות 2+3 
שמורות, יפות, נוחות ומבד 

רחיץ. 1000 ש"ח בלבד 
)אפשרות לקנייה בנפרד(. 

 0548402438

למכירה יד2 לחדר שינה: 
שידת איפור,ו2 שידות לילה 
- יפות ומיוחדות. 900 ש"ח 

בלבד. אפשרות לקנייה 
בנפרד. 0548402438
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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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סגר"ע ביתר עילית מטעם 'דגל התורה' הרב דוד זלץ, 
הרב  גפני  משה  הרב  ח"כ  של  הפרלמנטרים  והיועצים 
משה זלושינסקי והרב יעקב מורגנבסר, הועלו גם צרכי 
 הציבור החרדי בתחבורה הציבורית בערים נוספות בארץ.

ח"כ הרב גפני הודה לשר התחבורה בצלאל סמוטריץ' 
למנכ"ל קווים אריק סיני, לנציג משרד התחבורה ירמיהו 
גולן ולר"ע לוד מר יאיר רביבו שדאג שהתחנות החדשות 

יוסדרו במקום על הצד הטוב ביותר.

של  בלשכתו  מקצועית  פגישה  בתום 
גפני: משה  הרב  ח"כ  התורה'  'דגל   יו"ר 
 בתוך שבועיים ימים - מהפכה תחבורתית בשכונת אחיסמך!
ברק,  בני  לעיר  ישיר  אוטובוס  קו  לפעול  יחל  בשכונה 

לתחנה  לוד,  העיר  למרכז  אוטובוס  קווי  ומספר 
איילון. גני  שכונת  בתוך  פנים  וקשר  ברמלה   המרכזית 
אריק  מר  'קווים'  חברת  מנכ"ל  השתתפו  בה  בפגישה 
פולק,  שלמה  הרב  גפני  משה  הרב  ח"כ  רל"ש  סיני, 

בתוך שבועיים ימים - מהפכה תחבורתית 
 בשכונת אחיסמך!

לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

מתארגנת קבוצה של 
נשים חרדיות לחוג 

התעמלות)פילאטיס/זומבה( ע"י 
מאמנת מקצועית במתנ"ס "גני 
יער". לפרטים 054-8433929 

מורה לנגינה לאורגנית ופסנתר, 
בעלת ניסיון רב. מקבלת 

תלמידות בכל הרמות. שיטה 
חוויתית יחודית: שירים חסידיים 

 ומוכרים, מהשיעור הראשון!
 054-8481775 

מכירת חסד ללא רווח של 
אביזרים לתינוקות: בקבוקים, 
מוצצים ומשאבות, במחירים 
מוזלים במיוחד. ברחוב הרב 
אלישיב 4, בין 20:30-21:30 

בתאום 0527144233 

קו מידע ליעוץ וטיפול בהרטבת 
 לילה עם "זמזם הרטבה"

 074-7962912 

לקראת פורים הבעל''ט ניתן 
לקבל במייל את המאמר 

המקיף שהתפרסם במוסף 
התורני 'קולמוס' בעניין זמני 
קריאת המגילה באיזור לוד 

 ואחיסמך
 yaarhalevanon@gmail.com 

ניתן להשיג כאן מזוזות שנכתבו 
על ידי סופר תלמיד חכם וירא 

שמים ממודיעין עילית בהמלצת 
הגר"מ קסלר 0548527021

 לתושבי אחיסמך 
 ספר מקצועי וירא שמיים 

להזמת תור: 052-7186441

שונות

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 
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רח' שבט יהודה 3 קומה 8
אברהם 052-7602133

שעות פתיחה: 10:00-22:30

מדפסת לשרותכם > 
באישור רבני השכונה >

חדר
מחשבים

חדש! מכונת
פחיות וטרופיות

בקרוב טאבלט
להפקדת שיקים

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

ה וצילום 
בדיק

ללא עלות!

התקשרו עכשיו!
053-4260979
ד"ר אלגד רובין

השתלות שיניים
ביום אחד

שימו לב!
קו 11 מגני איילון
עד למרפאה

אצלנו תקבלו ליווי מקצועי, יחס אדיב ומחירים נוחים!
לא מתפשרים על שיניים בריאות!
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ניתן להשיג!
כאן בשכונה

הרב אלישיב 4 קומה 3

בימי שישי בין השעות 9:00-12:00

החלות הידועות מבית 'גישמאק'

הסלטים הביתיים מבית 'המיוחדים'

בכשרות בד"ץ העדה חרדית

המיוחדים
סלטים ביתיים לכבוד שבת

עסק מוסמך עסקים בגני איילון זה העסק שלנו

 מדור ייעודי לפיתוח העסקים בשכונה!
 לפרסום חינם במדור צרו עמנו קשר

הכנסת העסקים למדור על פי שיקול דעת המערכת בלבד.

תארו את העסק שלכם בכמה משפטים:
חנות ממש ולא מכירה ביתית... נמכרים בה כלי חד 
פעמי, מוצרי ניקיון, מוצרי תינוקות, כלי הגשה אירוח 
ועוד. ממוקמת ברחוב שבט אשר 11 בקומה רביעית 
בתאום היום  כל  ובמשך  הערב  בשעות   ופתוחה 

ספרו משהו מעניין/מצחיק שקרה לכם בעסק
ביום שישי, היום המלא ביותר בחנות, שעת הפתיחה 
היא עד 13.00, אבל בד"כ באים לקוחות גם אח"כ. 
אנחנו  לעיר  מחוץ  שבנו  שבה  אחת  שבת  לאחר 
"לתועלת  ומצחיק:  על הדלת פתק מעניין  מגלים 
הציבור נא להשאיר את החד פעמי הנדרש לשבת 
שדפק  הלקוחות  אחד  כנראה  לדלת...",  מחוץ 
נענה... ולא  14.30 בערך(   אחרי שיצאנו )בשעה 

מה מייחד אתכם כחנות חד פעמי?
קונים  פה  היא,  כן  כשמה   – פעמיפו   – כל  קודם 

חד פעמי!
ולרוחבה  לאורכה  במדפים  מלאה  החנות  בנוסף 
פעמי,  החד  סוגי  כל  של  גדול  מבחר  ומציעה 
)למי  ניקיון  מוצרי  לארוח,  יוקרתי,  פרקטי, 
לא?(,  כאן  נצרך  אויר.  מטהר  גם  ששאל- 
בצהריים  מתקשרים  אלינו  )כן...  תינוקות  מוצרי 
ביותר. הזולים  במחירים  נאבד(,   כשהמוצץ 

איזה טיפ תוכלו להעניק לבעלי עסקי אחרים?
באמת,  שלכם  בעסק  משקיעים  כשאתם   
אוהבים  הלקוחות  אותו,  אוהבים  כשאתם 
שוב. אליו  לבוא  ואוהבים  גם   אותו 

איזה טיפ תוכלו לתת לצרכנים
תשלמו  אל  שוק.  סקר  תעשו  קונים  שאתם  לפני 

יותר על מה שתוכלו לשלם פחות...
משפט לסיום

למה לסחוב מהסופר כשהכל פה ובזול. בואו לכאן 
פעם אחת. תחזרו לכאן תמיד.
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התעמלות
לנשים

בעז“ה יפתחו בשכונה
שיעורי התעמלות משולבים:

פילאטיס-אירובי-עיצוב

באוירה כיפית ונעימה

- מדריכה מנוסה בוגרת וינגייט -

חוי קובר 0504191660

05
48

46
74

44
ב 

יצו
ע

מתחילים
השבוע!
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מידע מוסמך

שחרית: 
 6:15 - קורבנות )בימים ב', ה' ור"ח ב6:05(

           עוד יוסף חי )גני יער(
6:25 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(
7:15 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(

7:15 - קורבנות 7:30 הודו עוד יוסף חי )גני יער(
8:00 - קורבנות 8:15 הודו עוד יוסף חי )גני יער(

8:10 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(
8:45 - )יום ו' בלבד( בית כנסת המרכזי  )גני איילון(

 8:45 - קורבנות 9:00 הודו עוד יוסף חי )גני יער(

מנחה:
12:45 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(

13:00 - עוד יוסף חי )גני יער(
16:00 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(

 17:00 - עוד יוסף חי )גני יער(

מעריב:
17:45 - עוד יוסף חי )גני יער(

19:15 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(
20:45 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(

21:00 - עוד יוסף חי )גני יער(
22:00 - בית כנסת הספרדי במתחם הגנים )גני איילון(

10:45 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(

 מנחה - יום ו':
12:30 - בית כנסת המרכזי  )גני איילון(

 מידע על עירוב בגני איילון
בהשגחת רבני הקהילה

ניתן לקבל מידע על העירוב אצל הרב מייקל 
0527163713

 זמני תפילות 
גני איילון | גני יער

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
נטסטיק עם סינון נטפרי
מטענים

מכבדים כל אמצעי התשלום

דפי צילום

מדף שקע
מהפכני
25 ש"ח

במודעה של החנות ברצוני לבצע שינוי גדול:
1. להוריד את כל התמונות שמופיעות ולשים במקום רק 2 מוצרים שיתפסו את העניין שמצ"ב

2. המחיר של המדף שקע 25 ש"ח
3. המחיר של המנורת שבת 165 ש"ח

4. להשאיר את הרב קו בגדול
5. במלל של הסים עם סינון נטפרי לכתוב "נטסטיק עם סינון נטפרי"

6. להוסיף במלל גם מטענים ודפי צילום.

במודעה של החדר מחשבים להוסיף:
1. חדש מכונת פחיות וטרופיות.

2. בקרוב טאבלט להפקדת שיקים.

מנורת שבת
165 ש"ח

הטענת רב קו 
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חדש באחסימך!
מכירת מטפחות 
בפטנט הייחודי של חברת פרפר

מטפחות שובלים ארוכים,
חצי פתוחות, סטן, משי,

בנדנות קצרות, טריקו, עור
ועוד.

מבטיח מניעת החלקה
למשך כל שעות היום והלילה.

סרטים למניעת החלקה
לכל סוגי כיסויי הראש והפאות.

מכירת
כיפות וציציות לילדים

כיפות במגוון דוגמאות:
קטיפה, מדוגם, פשתן,

ליום חול ושבת

כיפתנומה
מונע החלקה

נח ומיוחד
לשנת הלילה
לילדים ונוער

רחוב שבט יהודה 3  בתאום מראש  052-7167464 מירי

לרגל הפתיחה
10%-15%

הנחה!

 מקווה גני יער
 רח' בן שמן 4 

מאחורי בנייני תלמודי התורה צמוד לבית הכנסת 'בית יוסף'
 מקווה כלים במקום, פתוח בכל שעות היממה

מקווה מושב אחיסמך
בשביל מאחורי קופ"ח כללית

ניתן לקבל את הנחיות רבני השכונה
 בענייני המקוואות אצל הרב מנחם פלדהיים

רח' הרב אלישיב 4 קומה ד' 0548429013

 יום א'
20:00-20:30

הגאון ר"א ברוידא שליט"א 052-7616903

 יום ב'
20:10-20:40

הגאון רש"צ רוזנבלט שליט"א

 יום ג'
20:00-20:30

הרה"ג ר' ישראל משה בלוי שליט"א 054-8416600 
מענה טלפוני בין הסדרים

 יום ה'
20:30-21:00

הגר"י אולמן שליט"א 053-3140427 מענה טפוני 
13:15-13:45 )ניתן לנסות בין הסדרים(

 מוצאי שב"ק
 21:30-20:00 

הגר"א לייכטר שליט"א 0527692721

ניתן להשאיר שאלות בתיבת הדואר הסמוכה לדלת בית 
ההוראה )יש לצרף מספר טלפון( ואחד הרבנים יענה, 

אפשר לציין למי מהרבנים להפנות את השאלה.

בית הוראה
הרב אלישיב 6 קומה א'

מקוואות

ניתן לשלוח עדכונים נוספים:
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ללקוחות
מאחיסמך

סבסוד נסיעות
במונית

(בתיאום עם החנות)

מחירים
חסרי תקדים

לקבוצת
'לעזר

ולאחיסמך'

כולל מזרונים איכותיים!



שבט יהודה 5 קומה 6 דירה 25          טל' 058-32-71-711
שעות פתיחה: 20:00-22:30

      

מבחר רחב ביותר של פלאפונים, נגנים, כרטיסי זכרון,אצלינו תמצאו:כשצריך סלולרי לאן פוניםכאן כולם יודעים
ושאר ציוד אלקטרוני במחירים הזולים בארץ!!!

כרטיס זכרון
16 ג“ב
16 ש''ח
בלבד!

קופוןקופוןקופוןקופוןקופון

399₪

29925915014919
479

419
329

319
189

569

₪
₪

₪
₪₪

שירות, אמינות, מחיר


