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34המקומון החרדי בגני איילון - לוד

לעדכון פרטים אישיים 

בספר הטלפונים 
השכונתי
 כנסו לאתר:

makor-moosmach.co.il

הקישו בגוגל 'מקור מוסמך'

שורה בדפי
העסקים חינם
לכל בעל עסק

בשכונה ובסביבה

ניתן לעדכן
גמ"חים
עד ליום

שלישי ל' בשבט

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

המקומון החרדי בגני איילון - לוד

ניתן לעדכן
פרטים אישיים

באתר, בטל‘ או במייל:
וכן בתיבת הדואר שלנו
רח‘ הרב אלישיב 4/16

 פיצה סמיילי
עמוד 4

 ירושלים:
 שמואל הנביא 59

א'-ה' 10:00-22:30
יום ו': 10:00-12:30

 בני ברק: 
 רח' יואל 3

א'-ה' 10:00-23:00

בית שמש: 
 בן קיסמא 23, יפה נוף קומה 2- 

 )תחנה אחרי קניון לב הרמה( 

א'-ה' 19:00-22:30

 מודיעין עילית: 
 אבני נזר 28 )קומה 1-(

א'-ה' 20:00-23:00

בואו לחסוך אלפי שקלים! קונים ישירות מהיבואן ללא פערי תיווך!

כורסה נפתחת 
ונשכבת נוחה 

במיוחד

החל מ- 

659
1490

החל מ- 

1999
4850

ספה 3 מושבים 
נפתח לשני 
ריקלינרים 

בבחירת צבעים 
נוחה במיוחד

ספה 2 מושבים, 
עור, נפתח לשני 

ריקליינרים, נוחה 
במיוחד

החל מ- 

1990
3990

ת ו נ י מ א ו ת  ו ר י ש ב ר  ו ש ע מ ה  ל ע מ ל ן  י ט י נ ו מ ם  ע י  ד ר ח ה ר  ו ב י צ ב ה  ל ו ד ג ה ת  ש ר ה  . ת ו פ ס ה ז  כ ר מ

www.merkazhasapot.co.il
073-780-3380
עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. אספקה לכל חלקי הארץ. המבצע ללקוחות פרטיים. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

 מתחייבים להצעת מחיר 
הזולה ביותר בארץ!!

ספה 3 מושבים, עור, ראשי מתכווננים, רגלי ניקל בעיצוב מודרני

במקום 6,990 ₪רק 2,990 ₪
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עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. אספקה לכל חלקי הארץ. המבצע ללקוחות פרטיים. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

 מתחייבים להצעת מחיר 
הזולה ביותר בארץ!!

ספה 3 מושבים, עור, ראשי מתכווננים, רגלי ניקל בעיצוב מודרני

במקום 6,990 ₪רק 2,990 ₪
ספה 3 מושבים מעור  

₪ 2,490
במקום 5,290 ₪

מערכת ישיבה מעור 
3+2עיצוב איטלקי

₪ 3,990
במקום 9,990 ₪

ספה 3 מושבים נפתח
ל-2 רקליינרים נוחה במיוחד

₪ 1,990
במקום 4,890 ₪

10,000 ספות באספקה מיידית
נצלו את ההזדמנות - מזמינים עכשיו לפסח!

ימי שוק
ל-4 ימים בלבד - כ"ח שבט-א' אדר

לא משפיעה כלל

במרכז הספות
הקורונה

אצלנו יש כמויות של סחורה
והמחירים ברצפה!

בעל הבית
השתגע

www.merkazhasapot.co.il

ירושלים:
שמואל הנביא 59

 א' - ה'
 10:00-22:30

בני ברק:
רח' יואל 3

א' - ה'
10:00-23:00

מודיעין עלית:
אבני נזר 28
)קומה 1-(

20:00-23:00

בית שמש:
בן קיסמא 23, יפה נוף 
)תחנה אחרי לב הרמה(

22:30-19:00,10:00-13:00

נפתחת קבוצה נוספת
למעון הרשב"י

לגיל 2-3

המעון ממוקם
בשכונת נאות יצחק, רחוב המציאים 7

מרחק הליכה מאחיסמך 17 דק' ומרחק נסיעה של פחות מ5 דק'

לפרטים והצטרפות:
0504110555

s0504110555@gmail.com

עמוד 30

פלא פלוס <<<   כולם יודעים!                                       עמוד 32  <<<
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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
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 קומה 3

 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

מכבדים גם כרטיסי אשראי
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הצטרפו עוד היום ללאומית: 
אבלין אמסלם - 054-7733768

*עד 60% הנחה על מחירון לאומית במרפאות השיניים שבהסדר | המידע מאתרי קופות החולים | בכפוף להסכם השב"ן 

אנחנו לוקחים את הכתר
בטיפולי שיניים משמעותיים

כשאתם זקוקים לטיפולי שיניים משמעותיים כמו כתרים, שתלים ועוד

בלאומית זהב 
תשלמו עד 60% פחות*!

השירות ניתן במרפאות שיניים פרטיות ובזמינות תורים גבוהה

ניתוחי חניכיים
רבע פה

כתר חרסינה 
מבנה ע״ג שתלשתלחצי אצילה

לאומית זהב
מאוחדת שיא

כללית פלטינום 
מכבי שלי         

₪ 780
₪ 1,196

₪ 987
₪ 1,032

₪ 720
₪ 802 
₪ 813
₪ 724

₪ 1,245 
₪ 1,553 
₪ 1,376 
₪ 1,667

₪ 463
₪ 770
₪ 901 
₪ 796 
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בשעה טובה ומוצלחת אנו שמחים לבשר על חנות חדשה שתפתח בקרוב בשכונה:

רחוב שבט אשר 11 קומה ב'
בין השעות 20:00-22:00

מומלץ
לתאם
0533-935-275מראש

מעכשיו אין צורך לנסוע ולהתרוצץ...
מוזמנים להגיע, להתרשם ולבחור
מתוך מגוון ענק של אפשרויות!

בהתאמה אישית לכל סגנון ולכל תקציב!

פינות אוכל | ספריות | ספות | ארונות | חדרי שינה | חדרי ילדים

בקרוב! מחלקת טקסטיל לבית: 
וילונות | מצעים | כריות נוי | ועוד

והכל במחירים חסרי תקדים לתושבי השכונה!
הפתיחה בס"ד ביום ראשון ה' באדר

המרכז לריהוט ועיצוב הבית
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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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בס“ד החלה ההרשמה
לרשת גני ילדים פרי הילולים

לשנה“ל תשפ“א

או במייל:                     8578494 
לשלוח בקשה לטופס רישום

 @gmail.com

שימו לב! על מנת שנוכל להערך כיאות 
חובה להסדיר בימים אלו את הרישום.

משפחות המתאכלסות עד ר"ח אייר
נא להודיע בימים אלו על תאריך הגעה

מועד רישום א‘
ימים: שני ושלישי כ“ט-ל‘ שבט (24-25 בפברואר)

בין השעות: 20:30-22:00 בערב.
במתחם הגנים ברחוב הרב אלישיב

יש להביא צילום ת.ז. + ספח

מועד רישום ב‘
ימים: שלישי-חמישי,ז’-ט‘ באדר (3-5 במרץ)

בין השעות: 9:00-13:00 בבוקר.
במזכירות תלמוד תורה תשב“ר

יש להביא ת.ז. + ספח

דרושה גננת

לגילאי שנתיים וצהרונים

וכן סייעות למגוון גילאים 

לעבודה מיידית

בפלא: 0548578494

05
4.

85
2.

80
62
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גני איילון
 מתחברת לבני ברק

החל מיום שישי ג' אדר תש"פ 28/02/2020

יתחיל לפעול קו חדש - קו 384
שיקשר את גני איילון עם העיר בני ברק

ישראל/הרב  שבטי  יחד  משדרות  יציאה  איילון:  מגני 
הירוקה,  לוד  לדרך  שמאלה  לדקר,  שמאלה  אלישיב, 
שמאלה לחיים משה שפירא, ימינה לשדרות הציונות, 
ימינה להנרייטה סולד, שדרות צה"ל, שמאלה למרדכי 
לדרך  ימינה  סילבר,  הלל  אבא  להרצל,  ימינה  טוויטו, 
 ,1 לכביש  שמאלה   ,40 לכביש  שמאלה  בגין,  מנחם 
ימינה לכביש 4, עצירה בגנות, מחלף מסובין ומחלף בר 
אילן, ימינה למבצע קדש, שמאלה לגשר קוקה קולה, 
ימינה להרב כהנמן, אהרונוביץ', שמאלה לז'בוטינסקי, 
ימינה לאבוחצירא, מבצע קדש, שמאלה ומיד ימינה אל 

מתחת לגשר לכיוון אזור תעשייה בני ברק.

מבני ברק: יציאה מאזור תעשייה בני ברק מתחת לגשר, 
שמאלה ומיד ימינה למבצע קדש, אבוחצירא, שמאלה 
לז'בוטינסקי, ימינה לאהרונוביץ, הרב כהנמן, שמאלה 
 ,1 כביש  מסובין,  ומחלף  אילן  בבר  עצירה   ,4 לכביש 
40, ימינה לדרך יצחק שמיר, אבא הלל  ימינה לכביש 
סילבר, ימינה למבצע יהונתן, כצנלסון, הנשיא, שמאלה 
לשדרות הציונות, שמאלה לחיים משה שפירא, ימינה 
לדרך לוד הירוקה, ימינה לדקר, ימינה לשד' יחד שבטי 

ישראל.

זמני נסיעות קו 384 - חורף תש"פ/2020
מוצ"שיום שישיימים א-המוצא

מגני איילון
05:45  06:45  07:45  08:45  09:45  11:15  
13:00  14:30  16:00  17:30  19:00  20:45  
22:30

05:45  06:45  08:15  09:30  
11:00  12:00  13:00  14:00

19:45  20:30  21:15  
22:00  23:00  00:00

מבני ברק
07:30  09:00  10:00  11:00  12:00  13:30  
15:00  16:30  18:00  19:30  21:00  22:30  
00:00

07:30  09:00  10:30  11:30  
12:30  13:30  14:30

19:45  20:30  21:15  
22:00  22:45  23:30  
00:15  01:00

תחנות הורדה לבאים מבני ברק:

   )35254( שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יששכר

 )35247( שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יהודה

  )35249( שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון

 

                                               
תחנות איסוף לנוסעים לבני ברק:

  )35250( שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב

)32974( שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יהודה

  )35252( שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יששכר

 

תחנות הקו בגני איילון:

מסלול הקו:
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הקיר מדבר אלי

מזמינים עכשיו:
בוחרים תמונה מתוך מאגר מרהיב של תמונות נוף וטבע

- את הקטלוג ניתן להוריד מהאתר או לקבל לדוא"ל
מחליטים על הגודל הרצוי ואופן החיתוך או החלוקה של התמונה

סוגרים על תמונת עץ בגימור פאזה אלכסוני 
או קנבס מתוח על עץ  

וזהו, מעכשיו נהנים מתמונה שמתאימה בול לקיר שלכם!

אלבומי
ארועים

אלבומים
דיגיטליים

תמונות
נוף וטבע

תמונות
בעיצוב אישי

עיצוב
והדפסה

050.4110.555
לפרטים והזמנות התקשרו עכשיו:

 P100digital@gmail.comפי מאה
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"אדר" קיבלוה 
מאהבה!

זה יהדות
או כלום!
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א.ש.
עבודות אלומיניום

סגירת מרפסות | הרחבת מרפסת שירות | תריסים | חלונות
תריס גלילה חשמלי | כל סוגי הגגות | רשתות נגד מעופפים

אלומיניום איכותי ~ מיוצר במפעל שומר שבת ~ מומחה לרשתות

Eyal Windows 054-4689919
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 להקהל ולעמוד
 על נפשנו.

זה יהדות
או כלום!
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ב.ד.ד
שיווק והפצה

שיווק רהיטים מבית לבית

עבודות נגרות 
לפי מידה
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’קווים-עילית' 
מתחברת לגני איילון

תושבים המעוניינים לקבל 
עדכונים שוטפים מהחברה בדוא"ל

יש להירשם במוקד שירות הלקוחות 

בטל': 2060* 
www.kavim-t.co.il :או באתר

תושבים המעוניינים לקבל 
מסרונים קוליים מהחברה 

יש להירשם בטל'

073-206-7773 [שלוחה 8]
 מענה ממוחשב 24 שעות ביממה  
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לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

דרוש חדר להשכרה 
עבור סופר סתם 

0548353304

זוג חרדי מעוניין לשכור 
דירה עד סכום 3,000 

 052-7177516

להשכרה, באישור 
הוועד, דירת 4 חד' 

קומה א' מיידי ב2800 
ש"ח 0548590536 

להשכרה דירה גן 
במרכז השכונה נגישה 

לרכבים לעסק/ גן /
מעון במרכז השכונה 

0527619848

דירת 4 חדרים קומה 
ב' באישור הוועד 
באפשרות לטווח 

ארוך 0504132730 
0533106526

להשכרה דירת 5 
חדרים, ברחוב יחד 
שבטי ישראל, מיידי, 

מיזוג, כיווני אויר 
מצויינים. 0527165448 

להשכרה )באישור הוועד( 
דירת 4 חדרים קומה א' 
ברחוב יחד שבטי ישראל 
חזית לרחוב. לטווח ארוך 

 05484074584

דירה להשכרה
 שבט יהודה קומה 2, 5 
חדרים 0527641955 

או 0527111649

להשכרה מיידית ברחוב 
שבט אשר - באישור 
הוועד דירת 4 חדרים 

קומה ה'. עדיפות לרוכשים 
בפרוייקט בשלב ב' -052

7639240/2

דרושה דירה להשכרה 
3 חד' עד 2400 שח 

בגני איילון -055
6707263

בשבט גד דירת 4 חדרים 
חדשה ומושקעת קומה 

א' כיווני אויר טובים + נוף 
+ פרטיות )מרחק מרווח 

מהבניינים הסמוכים( 
 050-4181038

דירת 5 חדרים 
להשכרה קומה 

ראשונה באישור הועד 
 0548490775

 להשכרה חדר /
 שני חדרים בקומה 
8 שבטי ישראל 6 

0504199358

להשכרה דירת 5 חדרים 
קומה רביעית במחיר נח 

058-3245208

להשכרה דופלקס 7 
חדרים ברחוב שבט 

יהודה 3 מיידי לפרטים 
דוד 0504147774 

דירות למכירה 
ולהשכרה

הרבנית  ברכה  ובמילות  בנוכחותה  כיבדה  הערב  את 
מרוממת  בהרגשה  יצאו  השכונה  נשות  תחי'.  רוזנבלט 
זה  מערב 
תרם  אשר 
לגיבוש  רבות 
ה  נ ו כ ש ה
ה  ר י ו ו א ל ו

המשפחתית.
ת  ו נ ג ר א מ
האירוע מודות 
בית  למנהלת 
אשר  הספר 
ה  ד י מ ע ה
אולם  את 
הספר  בית 

בשמחה וברוחב לב.
כתובת  כתבה  לא  או  באירוע  השתתפה  שלא  אשה 
מייל בטופס העדכון שצורף לערכה, יכולה לשלוח מייל 
לכתובת leyadech@gmail.com ולהצטרף לרשימת התפוצה 

ומפואר  מושקע  ערב  בשכונה  התקיים  שעבר  בשבוע 
לאמהות ביה"ס ונשות השכונה בחסות ארגון "נתיבותיה".

ת  ו ש נ
ה  נ ו כ ש ה
ו  ע מ ש
ת  ו א צ ר ה
ת  ו פ ל א מ
הגב'  מאת 
ברון  טובי 
 ' ב ג ה ו
ה  ר י א מ
 . י ל א פ  ר
ת  ל י ח ת ב
הערב הושק 
עזר  ארגון 

ליולדת 'לידך' - אחת למען השניה.
כל משתתפת קיבלה ערכה מהודרת ובה מידע מפורט 
על הארגון. ישר כח לנשים אשר התגייסו להיות רכזות 

בנין.

הצלחה גדולה לערב אמהות
והשקת ארגון עזר ליולדת 'לידך'
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רכב יוצא מהשכונה 
לכיוון בני ברק בימים א-ה בשעה

 8:15 וחוזר ב13:00
 להצטרפות 0527655715

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

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

 .052-7682219 

רכב יוצא כל צהריים
 בשעה 1:30 ממודיעין עילית 

לשכונה 
0527619848

הסעות

לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

דרושה הסעה לאברך לבני ברק
 בין 6:00 ל7:30 בבוקר, וחזור 
באזור 19:00 , בתשלום מלא. 

 0548468928

דרושה הסעה 
לאברך מירושלים לשכונה כל 

ערב בשעה 9:15 
0504180691

דרושה הסעה 
לאשה )בתשלום( מאחיסמך 
לרחובות בבוקר להגיע ב8.00 

ובחזור ב12.00 או ב13.45 
 0548475448

מעוניינת לארגן שאטל בשעות 
הבוקר )06:15( לכיוון צומת 

גינתון בדומה לשאטלים 
המאוחרים יותר )06:55, 07:30(. 
על מנת להוציא שאטל, יש צורך 

להתארגן קבוצה 
טל' - 058-3206789 

לארגון מבוסס דרושה עובדת 
יוזמתית להגשת בקשות תקציב 
בשלב זה תשלום לפי הצלחות 

בלבד, בהמשך אפשרות 
להעסקה מסודרת. ]317[ קו"ח: 
 w05276w05276@gmail.com

דרושים

למכון תורני חשוב דרושות 
גרפיקאיות ועורכות וידאו ניתן 

לשלוח קו"ח ותיק עבודות ל
 w05276w05276@gmail.com

]מסרה 316[

 דרוש אברך 
למוסד תורני, מכירת אותיות של 
ספר תורה - שכר נאה והולם. 

לפרטים שלחו מייל ל
sm088302222@gmail.com 

דרושים מראיינים ועורכים 
המעוניינים לראיין את זקני רבני 

תימן וחכמיה שליט"א לצורך 
עריכת כתבות תוכן מרתקות על 

יהדות תימן וחכמיה | ליצירת 
sm088302222@gmail. - קשר

com

לת"ת תשב"ר דרושות גננת 
וסייעת לעבודה מיידית. ניתן 

לשלוח קו"ח לפקס 0774704306 
gmail.com@7194040 או 

בטלפון: 0527194040 

דרושים גננות וסיעות לצהרונים 
בלוד )3 דק מגני אילון( קורות 

 yzamir30@gmail.com חיים למייל
או לפקס 15386846826 

לעמותה עובדת לטיפול בהו"ק. 
יום אחד בוקר במשרדי העמותה 
בפ"ת ופעמיים מהבית בשעות 
הערב 8 שעות שבועיות בשכר 

של 50ש"ח לשעה יכולת שכנוע 
חזקה יתרון לבעלות נסיון 

לעבודה זמנית/קבועה קו"ח 
 no9324340@gmail.com למייל

 TandemG בלוד צפון
 מחפשת אחר 20 עובדות 

 IoT 'מוצרים במגוון תחומים, לדוג
, Medical , Networking 

ניתן לשלוח קו"ח 

לארגון הלכתי הפונה לציבור 
דוברי אנגלית דרושה מוקדנית 

 יר"ש, אמריקאית 
)או אנגיליה( בלבד ]318[ קו"ח: 

w05276w05276@gmail.com

 לתלמוד תורה בלוד 
דרוש איש תחזוקה למשרה 
)חלקית( קבועה לפרטים 

 0527172212

דרושה מטפלת מחליפה 
למשפחתון באחיסמך מאחרי 
פסח למשך שלושה חודשים 

0533113493
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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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לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

למכירה אופנים חשמליות יד 
2 במצב מעולה ב1200 ש"ח 

עגלת דונה אפורה יד 2 נמצאת 
בשימוש כ10 חודשים 850 ש"ח 

 0544326610

שברולט טרווארס 2011 במצב 
מצויין 151000 קילומטר 
8 מקומות 55000 ש"ח 

 0544326610

אחזקה- התקנת גופי 
תארה,ארונות, וכל התיקונים 

הביתיים יהושע רייזנר 
0527668302 תושב השכונה 

 לקראת פורים מחירי הכרות 
הבעל''ט ניתן לקבל במייל את 

המאמר המקיף שהתפרסם 
במוסף התורני 'קולמוס' בעניין 

זמני קריאת המגילה באיזור לוד 
 ואחיסמך

 Yaarhalevanon@gmail.com 

ניתן להשיג את כל מוצרי 
פוראוור כאן בשכונה, בטלפון 
0527145233 ,0504117830

למסירה טוסטר אובן גדול במצב 
מצוין כאן בשכונה לפרטים: 

 0527111539

נמצאה בטריה של פלאפון נוקיה 
בהכנסת ספר תורה בחניה שליד 

האהל 0527167590

 קניה קבוצתית 
במחיר מוזל +מתנה ארון 

אמבטיה תלוי 60 כיור ומראה 
540 ₪ ניתן לשדרג לכיור לרחצת 

תינוק. מקלחון הזזה 439 ₪ 
 0504135030

בחורות חבדניקיות מגני יער 
מעוניינות לעשות בייביסיטר/

שיעורים פרטיים )לומדות הוראה( 
אחראיות ומנוסות, עם גישה 
לילדים 053-2429775 שרה 

0542371000 הודיה

קו מידע ליעוץ וטיפול בהרטבת 
לילה עם "זמזם הרטבה" -074

 7962912
 

שונות
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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

הגיע! 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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התעמלות
לנשים

בעז“ה נפתחו בשכונה
שיעורי התעמלות משולבים:

אירובי-פילאטיס-עיצוב

05באוירה כיפית ונעימה
48

46
74

44
ב 

יצו
ע

- מדריכה מנוסה בוגרת וינגייט -

חוי קובר 0504191660

בעזרת ה' יתברך 

של טליתות גדול וקטן וכיפות
במחירים מוזלים בכל הדגמים 

מכירה קבועה

כתר א.א, פרימה א.א, 
דגם דוד, מלכות 

טלית של שבת, טלית חב"ד ועוד
כיפות אלטמן בכל הגדלים

רחוב שבט יהודה 3 דירה 9 
להזמנות: 052-7656753 

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:
וערב  כלות  לאיפורי  מקצועית  קליניקה 
ולקוסמטיקה באוירה קסומה ומפנקת ובדיסקרטיות 
הראשון  במקום  אותך  ששם  מקום  מובטחת!! 
! ומחיר  אמינות  מקצועיות,  שירות,  מתן   תוך 

ספרו משהו מעניין/מצחיק שקרה לכם בעסק
היא  יומיים  לאחר  ערב  לאירוע  לקוחה  איפרתי 
.... מאופרת  עדיין  שהיא  "להתלונן"   מתקשרת 

מה מייחד אתכם כחנות חד פעמי?
ולפנק ולפנק   לפנק 

המובילות  החברות  עם  עובדת  אני  וגם  טוב, 
והקוסמטיקה  האיפור  בתחומי  והמקצועיות 
שהיא  העבודה  בשיטת  ליחודיות  בנוסף 
העור  סוגי  לכל  ומותאמת   ! כאב   ללא 
עובדת  אני  האיפור  בתחום  גם  כמובן 
עמידות  את  שמושכת  לי  הייחודית  בשיטה 
בשוק. הקים  מהממוצע  זמן  ליותר   האיפור 

איזה טיפ תוכלו להעניק לבעלי עסקי אחרים?
! שלך  היחיד  כלקוח  לקוח  בכל   לראות 

איזה טיפ תוכלו לתת לצרכנים
טיפולי  לעשות  לא  מומלץ  ארוע  לכן  יש  אם  א' 
שעוות בפנים פחות מ 3 ימים לפני הארוע זה פוגם 

בעמידות האיפור )אם בכלל יתפס...(
לו  להיות עמיד פשוט לתת  לאודם  לגרום  איך  ב' 
להתייבש לגמרי לפני מריחת הגלוס )"המבריק"( 

לא לפחד גם אם יעברו 5 - 10 דקות 

 משפט לסיום
תני לי לפנק אותך מחכה לך מרים פש 

0548404525
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עסק חדש בשכונה?
מסתבך עם הבירוקרטייה?
לא רוצה לשלם מס מיותר?

אנחנו כאן בשבילך- 

לתת את הידע המקצועי והעדכני ביותר.

ראיית חשבון | יעוץ מס | חשבות שכר | והנהלת חשבונות
חברות, עמותות, ועצמאיים, דוחות החזר מס לשכירים.

s54375g@gmail.com

גפני משרד רואי חשבון 

משרד רו"ח
המספק את כל שירותי החשבונאות:

054-8454375  כי אנחנו כאן בשבילך!   

איתכם בכל התהליך, מהפתיחה
ולאורך כל הדרך בלווי צמוד ואישי.

והכל במחירים הוגנים ובשירות מקצועי וזמין.
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מידע מוסמך

 מידע על עירוב בגני איילון
בהשגחת רבני הקהילה

ניתן לקבל מידע על העירוב אצל הרב 
מייקל 0527163713

ניתן לשלוח עדכונים נוספים:

בס"ד שבט תש"פ

קהילת "דרכי שמואל" יצ"ו

הננו להודיע כי בעזהשי"ת

מורנו הגאון רבי עופר שמאי היימן שליט"א
יענה לשואלים דבר ד' זו הלכה  בבית הוראה 

שע"י כולל 'שערי חיים' 

רח' שבט אשר 11/14
בימים א' – ה' בין השעות 16:30 עד 19:00

כמו"כ לאלו שאין ביכולתם להגיע בשעות אלו יכולים המה לשאול טלפונית בפל. 053-3120425, 

או להניח בתיבת הדואר של הכולל הנ"ל שאלתו, ולציין על המעטפה מס' בן 3 ספרות

ולהתקשר בשעות הנז' (או בערב) לשמוע את התשובה (א"צ להזדהות).

בברכה
הנהלת הקהילה

ת"ת 'דרכי יושר'

מקוה גני יער

ת"ת 'תשב"ר'

 בית ספר
בית יעקב
'גני איילון'

בית כנסת
המרכזי
'האהל'

גני בנות

 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
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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
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 

054-8484935

 

     

שבט אשר 3
שירות איסוף והחזרה

לקראת פורים - מכירת תחפושת החל מ 20 ש״ח

 

                                  

 

 ד"בס    

 !אברך יקר
 יהודי חילוני שמתקרב מחפש חברותא 

 ללמוד גמרא פעם בשבוע
 

 !?התוכל לעמוד מנגד
 בשעות הערבהלימוד מתקיים 

 באזור השכונה 
 

 :התקשר עכשיו

 050-4116721 צבי רבינוביץ

 
 

              

 

 

 ד"בס    

 !אברך יקר
 יהודי חילוני שמתקרב מחפש חברותא 

 ללמוד גמרא פעם בשבוע
 

 !?התוכל לעמוד מנגד
 הלימוד מתקיים בשעות הערב

 באזור השכונה 
 

 :התקשר עכשיו

 050-4116721 צבי רבינוביץ
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בס“ד

תתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקתתתכוננו לשבת מדהימה ומרתקת
בהשתתפות הרב 

ליאור גלזר שליט“א

יום שבת - השיעור המרכזייום שבת - בוקר שחריתיום שישי - ליל שבת
בית כנסת ”תפילה למשה“

רחוב המצבאים 3
בית כנסת ”תפילה למשה“

רחוב המצבאים 3

בית כנסת ”שער בת רבים“
(הרב שמעון אסבן)

רחוב רמז 14

תחילת התפילה הודו 7:45מנחה 17:15

שיעור 10:15-11:15

שיעור 14:30-16:30

מנחה 16:30 עונג שבת 20:30

סעודה שלישית עם כיבוד עשיר ועונג שבת
הרב לאחר המנחה

ליאור גלזר שליט“א

השבת מוקדשת לעילוי נשמת:
הרב שמעון אסבן זצ“ל, אושרה אקציפר בת שושנה, מוניק בת סוליקה טריקי , 

נורה בת דינה נפטרה י“ג שבט 30 לפטירתה.
עזרת נשים פתוחה5 דקות משכונת אחיסמך החדשה

שי למשתתפי 
עונג שבת

מגילת אסתר 
עם פירושים!

ועד ביהכנ“ס
”תפילה למשה“

הרב משה יוחאי רז 
רב ביהכנ“ס
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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 בקרוב-
המכירה הידועה מגיעה 

כאן לשכונה!
ביגוד חלומי

לנסיכים שלכם!

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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 :נ"לעהשבת מוקדשת 

 סולטן ביום פקידת שנתו סולטנהשלמה בן  
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איפור יוקרה
תסרוקות כלה וערב
עיצוב שיער ופאות

איפור    שיער
Shira Noimen

התקשרי לקבל הצעת מחיר
0504192180

 ניתן להשיג ב'פעמיפו' | 054-8442405 | שבט אשר 11, אחיסמך
באין מענה ניתן ליצור קשר ב052-7163198
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נפתחת קבוצה נוספת
למעון הרשב"י

לגיל 2-3

המעון ממוקם
בשכונת נאות יצחק, רחוב המציאים 7

מרחק הליכה מאחיסמך 17 דק' ומרחק נסיעה של פחות מ5 דק'

לפרטים והצטרפות:
0504110555

s0504110555@gmail.com

עירוב לשכונות אלו שלא יכלול את כביש 40.
עם ביקורו של הגאון ר' שלמה ולדנברג שליט"א בשכונה 
בשב"ק פר' בשלח הובא לידיעתו ע"י הרבנים שליט"א 
והגר"ש  לתקנו  כיצד  אחד  במקום  שאלה  ישנו  שעדיין 
המקום  את  לראות  השבת  כניסת  עם  יצא  שליט"א 
את  ולהכריע 
לעשות  הנצרך 
לתקן  הגדיל  ואף 
במקום  זמנית 

לצורך שבת זו.
אלו  בימים 
ת  ו מ ל ש נ
ת  ו ל ו ע פ ה
ת  ו נ ו ר ח א ה
השלמת  לקראת 
של  העירוב 
אלו  שכונות 
היותר  הצד  על 
הניתן,  ככל  טוב 
ם  ל ש ו ת ש כ ל ו

המלאכה יפורסם לציבור המפות וההנחיות.
הקצתה  אשר  הדתית  למועצה  מודים  השכונה  תושבי 
תקציב לעירוב השכונתי ולאחראי מטעמה הרה"ג ר' נתן 
ברלין שליט"א אשר  ר' משה  להגאון  וכן  גליק שליט"א 

מטריח את עצמו מזה זמן רב למען העירוב.

מזה חודשים ארוכים אשר עמלים המועצה הדתית יחד 
ר' משה ברלין שליט"א  עם בכיר רבני העירובין הגאון 
לתקן ולשפר את העירוב הערוני שכולל את שכונות גני 
איילון וגני יער בלוד והכל נעשה בהכוונתו של הגאון ר' 

שלמה ולדנברג שליט"א מרבני השכונה.
יצאו  בתחילה 
הרבנים בראשות 
ולדנברג  הרב 
לסיור  שליט"א 
באיזור  ראשון 
לראות  מנת  על 
את רמת ההידור 
העירוב  של 
הדברים  ואת 
לתיקון  הנדרשים 
את  לשפר  בכדי 
ככל  העירוב 

הניתן.
עמלים  ומאז 
משה  ר'  הגאון 

ברלין שליט"א יחד עם האחראי מטעם המועצה הדתית 
תיקון  הנדרש  את  לתקן  שליט"א  גליק  נתן  ר'  הרה"ג 

וליעל את העירוב.
העירוב הינו עירוב עירוני שכולל את שכונות גני יער וגני 
נעשה  לוד  העיר  כלל  של  הקיים  לעירוב  בנוסף  איילון, 

הגאון הרב ולדנברג שליט"א שהה בשבת פרשת בשלח 
בשכונה ויצא עם כניסת השבת לבדוק את העירוב העירוני 
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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
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₪ 429
₪599

₪ 349
  ₪ 489

₪ 389
₪ 529

₪ 149

גני איילון, אחיסמך
שבט יהודה 5/25 קומה 6

058-32-71-711

₪ 309
₪ 59

₪ 189
₪ 159
 ₪ 319

Q3MTK1G10

שאלו את עשרות

הלקוחות המרוצים שלנו...

כולם יודעים!!!
צריכים מכשיר סלולרי???

פלא פלוס
הינה הכתובת האמינה

והזולה ביותר באחיסמך!!!
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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



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

 המרכז לאיתור זכויות 
היחידים שילחמו על הזכויות הרפואיות שלך

 בתהליך דיסקרטי וממודר!

  > נעול   הבית  אם  לבדוק    > סבון   עם  ידיים  לשטוף    > המרצפות   של  הקווים  על  לדרוך  לא 
להשתגע אם בגד אחר הסתנן למגירה של הגרביים  <  לבדוק שוב    > להתלבש בסדר מסוים  
פעמים  הבית 7  את  לנקות    > ביום   ספציפית  בדקה  צהריים  ארוחת  לאכול     > נעול   הבית  אם 
תמידי באופן  והיסוסים  התלבטויות  טורדניות  מחשבות    > סבון   עם  ידיים  שוב  לשטוף    > ביום  

OCDOCDOCD
כפייתיות

< הסובלים  מ- OCD זכאים להרבה כסף מהרשויות >


