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38המקומון החרדי בגני איילון - לוד

בעקבות

נגיף הקורונה

אנו מתנצלים

ומודיעים

כי טרם בוצעה

החלוקה של

המדריך.
אנו עושים את

מירב המאמצים 
בכדי להוציאו
למרות המצב

מדריך העסקים והתושבים של גני איילון

מפרסמים
ותושבים 

יקרים!

 055.677.8780
fon.ayalon@gmail.co.il

למיחזור
עמוד 11
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599₪

כסא מנהלים אורטופדי
ראש וידיות מתכווננות

מתאים לסופרים
כסא אורטופדי משרדי נוחה במיוחד

נפתח לשכיבה מלאה

2490 1250₪

כסא אורטופדי משרדי נוחה במיוחד
נפתח לשכיבה מלאה

מרכז הזמנות פתוח
מ-10:00 עד 23:00

ספה ר' רגלי ניקל
2990 ₪ 14907000 ₪ 3490
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מערכת ישיבה 3+2
אורטופדי בבחירת צבעים
6000 ₪ 2990

מערכת ישיבה 3+2
מתאים לבית עם ילדים חזק מאוד

כורסא נפתחת ונשכבת ציפוי חזק מאוד!

כורסא נפתחת ונשכבת
נוחה במיוחד 

ציפוי חזק מאד
אספקהמתאים לבית עם ילדים

מיידית ₪ 1450

כורסא נפתחת ונשכבת
לבחירה 3 צבעים: שחור, בהיר וחום

1690 ₪ 599 2490 ₪ 999

3300

כורסא +הדום
נשכבת

2000 999₪

077.301.9001
www.relax.org.il

077.301.9001

www.relax.org.il

relax.org.il@gmail.com
 050.3000.105
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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
שימי לב! כתובת החדשה > סניף  גני איילון: הרב אלישיב 6 קומה 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
 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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ניתן להזמין מוצרים
של שלם וקח (במשלוח) וכן סטנדרים

תשלום אשראי או מזומן

 

רהיטי עילית בתנופת הצטמצמות!!

אנחנו מצטמצמים ואתם מרוויחים

מוכרים את כל התצוגה
בהנחות ענק

25% הנחה ועד 6 תשלומים

כניסה מותנית בחבישת מסכה הדוקה על הפה ואףאולם תצוגה פתוח משעה 11:00 עד 14:00 וסגור ביום ו‘
פרטים בטלפון. אין מענה ביום ו‘או פגישה בתיאום (במקום אחר) בין השעות 14:00-22:00ממשיכה כרגיל בטלפון בשעות 11:00-22:00 הזמנות שוטפות של פריטים חדשים

מיטה משולשת
סנדוויץ עם מגירות

כולל מזרונים אורטפדיים

מיטה כפולה הייריזר
עם מזרונים נשלפים - קומפורט

הכי חזק 10 שנים אחריות

₪ 2990₪ 1150 ₪ 1990
כורסא נפתחת

ריקליינר

ניתן לקבל
תמונות

בערוצים דיגיטליים
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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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בשורה משמחת
הננו להודיע בס"ד

על פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"א
לגנון - בנים בגילאי שנתיים ומעלה 
הנוכחית) לשנה  בודדים  מקומות  (נותרו 

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

הת"ת: והרשמה במשרד  פרטים 
7194040@gmail.com 08-6453322  
בין השעות 9:00-13:00 באין מענה נא להשאיר הודעה  

שעות הפעילות:
13:45 - 7:40
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קבוצת הרכישה המרכזית לתושבי אחיסמך
 A0527605271@gmail.com | 0747962839 :'טל  

חברת ברזני 0556677880
barazanimizug@gmail.com | 0556689516 דוד

בס"ד

נשמח לעמוד לשרותכם!

מזגנים באחיסמך זה
"ברזני מיזוג אויר"

אחריותאמינות שרותמקצועיות

המחירים הזולים באזור!
פריסת תשלומים נוחה לרגל המצב

פגישת יעוץ חינם! 

עבודות
גבס
ברמה
גבוהה

מזגניםסורגים
עבודות

גבס
מוצרי
ריהוטחשמל

 

 

"

 

 

"
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זה עובר אצלנו במסורת מסבא לאבא, ומאבא לדור הצעיר:
על מצוות 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם' - לא מתפשרים!

זו הסיבה שאצלנו מזמינים בראש ובראשונה - סורגדור - לפני הכל

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

מתחייבים

למחיר הזול ביותר!*

מחירי קבוצת רכישה

לכל משתכני אחיסמך!!!

לפגישת ייעוץ 
ללא התחייבות 
soragdoor@soragdoorהתקשרו: .com

1-700-555-055
דוא"ל:

אלומיניום:ברזל: www.soragdoor.comwww.aluminum.soragdoor.com
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בטיחות מדור לדור!

גם תושבי אחיסמך,
שומרים על

בטיחות
לדור!

מדור

רשתות לחלון החל מ- 180 ש"ח בלבד!

www.aluminum.soragdoor.com

w w w . s o r a g d o o r . c o m

< סורגים < מעקות < דלתות 
< שערים < קונסטורוקציות

מחלקת
אלומיניום

< חלונות < חלונות בלגיים
< דלתות < מעקות
< תריסים < זכוכית

מחלקת
ברזל

פתרונות
בנייה קלים
סגירת מרפסות

גגות הזזה

פטנט 
מהפכני

עם כבל 
פלדה

בטיחותי!

שיטות איטום מהמתקדמות ביותר!

מרפסות 
תלויות

מתקפלות
בליווי מהנדס צמוד

סורגדור - ההמלצה של
 ועד משתכני אחיסמך!
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העוזרת שלך במטבח!

אורז לבן
פרסי
1 ק“ג

₪ 12

אורז לבן
עממי
1 ק“ג

₪ 10

אורז לבן
פרסי
2 ק“ג

₪ 2250

אורז מלא
1 ק“ג

₪ 1250

אורז
בסמטי

1 ק“ג

1 ק“ג
₪ 17

₪ 1550

שעועית
לבנה
1 ק“ג

₪ 17

שעועית
אדומה/מעורבת

500 גר‘

₪ 1050

שעועית
בובס

400 גר‘

₪ 12

שעועית
מש

400 גר‘

₪ 950

שעועית
אזוקי

400 גר‘

₪ 1150

חומוס
ענק

500 גר‘

₪ 1150

כוסמת
500 גר‘

₪ 950

קינואה
300 גר‘

₪ 12

חומוס
500 גר‘

₪ 950

אפונה
500 גר‘

₪ 8

500 גר‘

עדשים
ירוקות/אדמות

₪ 9

גריסי
פנינה
1 ק“ג

₪ 1250

גריסי
פנינה

500 גר‘

₪ 750

חיטה
500 גר‘

₪ 750

בורגול
500 גר‘

₪ 750

קוואקר
מהיר הכנה

500 גר‘

₪ 950

שומשום
מלא

200 גר‘

₪ 950

שומשום
200 גר‘

₪ 8

פרג
150 גר‘

₪ 850

גרעיני
דלעת

200 גר‘

₪ 13

גרעיני
חמניה

200 גר‘

₪ 9

אגוזי
מלך

150 גר‘

₪ 1250

שקד
טבעי  

שקד
טבעי  

150 גר‘

₪ 1350

שימו לב 
לעדכון מחירים

לכם את המחירים בררנו

ללא צורך בברירה

מגוון מוצרי כי טוב בואקום הידועים באיכותם ובנקיונםהמכירה הקבועה של ”כי טוב“

אורז
ת

שעועי
ת

טניו
ק

דגן
כללי

שבט יהודה 3/7 19:30-22:30 או בתאום | 052-7607079

קוואקר
320 גר‘

₪ 650

פופקורן

500 גר‘

₪ 8 

יסמין



9 גליון 38 | 25.04.20 | א' אייר תש"פ

בס"ד

עו"ד יאיר רביבו
ראש העיר

עו"ד מאיר אסולין
 ממונה חרדים ורווחה

חידושי תורה וציורים בסימן ל"ג בעומר

"בר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחבריך"

ילדים וילדות יקרים,
"ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי"

המשימה:
כתיבת חידושי תורה על

רשב"י או ל"ג בעומר.

8 חידושי התורה המצטיינים 
יזכו בפרסים שווים 

ויפורסמו.

המשימה:
לצייר ציורים )מכל חומר( 

המאפיינים את  רשב"י 
או ל"ג בעומר

8 הציורים המרשימים ביותר 
יזכו בפרסים שווים ויפורסמו.

גילאי 3-18גילאי 6-18

המתנס החרדי מאתגר אתכם במשימות לרגל 

יום הילולת התנא האלוקי.

את החידושים )מוקלד בלבד( והציורים יש לשלוח למייל:

sapir.haredi@gmail.com
נא להוסיף במייל: שם ומשפחה, כתובת, מספר טלפון

ניתן לשלוח עד ליום רביעי בתאריך י"ב אייר.

בחירת הזוכים תהיה תוך התחשבות ברמת הגיל של כל משתתף.

0
5

2
-7

1
1

6
4

3
8

ה: 
ע

נו
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077.301.9001
www.relax.org.il

077.301.9001

www.relax.org.il

relax.org.il@gmail.com
 050.3000.105
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רח' שבט יהודה 3 קומה 8
אברהם 052-7602133

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 10:00-23:30
יום ו' 10:00-13:00 במוצ"ש שעה לאחר צאת ועד 12:00

מדפסת לשרותכם > 
באישור רבני השכונה >

חדר
מחשבים

שדרגנו והוספנו
עוד עמדות חדשות

הרחבנו את
שעות הפעילות

שבט אשר 9 קומה 4 דירה 18
שעות פתיחה:

20:30-22:00 או בתאום בטל 052-7147346 

מתקן להטענת
טלפונים
25 ש"ח

כל סוגי הכבלים למחשב ראשי דיו וטונרים
ציוד נילווה למחשבים כרטיסי זיכרון

חיבור נטסטיק/תשתית ביתית עם סינון נטפרי

מטענים

מכבדים כל אמצעי התשלום

דפי צילום
הטענת רב קו

ליעוץ והזמנות מחשבים ניידים, מדפסות ועוד 052-7602133 אברהם 
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מגוון רחב של צבעים וסגנונות
מהחברות המובילות

ממידה 0 עד מידה 20 

פתוח בתאום בכל שעה שנוחה לך!
054-8403-948

קולקציה

חגיגית
ואביבית
מחכה לך על המדפים

 רחוב שבט יהודה 7, גני איילון-אחיסמך, לוד

בנים/בנות/תינוקותסטים תואמים

נפתחה ההרשמה
לגן רחלי

לשנת תשפ"א
גננת חמה ומנוסה

לגילאי 2-3
משעה 7:30 עד 16:00

כולל ארוחת צהריים בשרית
הפעלות ויצירות

מנוחת צהריים במזרונים
חופשות לפי בי"ע, לא כולל יום שישי

קבוצה קטנה!
המלצות חמות בשכונה!
מחיר 1200 ש"ח לחודש

להרשמה
053-3116733

רחלי בסר

250300

199300

390
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ניתן לשלוח עדכונים נוספים:מידע מוסמך

 

 תש"פ ר"ח אייר חמישי ערביום               בס"ד 

  Bבני הישיבות חניון 
  ימות החול - להלן זמני התפילות

 בבוקר וירדו שני המניינים האחרונים. 7:00שימו לב ! נוסף מנין שחרית ב 

  
 שחרית:

 פוןצ         Bחניון  -7:00

 מזרח      Bחניון  – 7:30

 דרום      Bחניון  – 8:00

 צפון      Bחניון  – 8:20

 מזרח      Bחניון  – 8:40

 דרום      Bחניון  – 9:00

 

 

 מנחה:
 צפון    Bחניון  – 13:30מנחה גדולה 

 מזרח  Bחניון  –השקיעה דק' לפני  30

 דרום   Bניון ח -דק' לפני השקיעה  20

 

 
 
 
 

 ערבית:
 דרום   Bחניון  –דק' לאחר השקיעה  20

 מזרח  Bחניון  –דק' לאחר השקיעה  30

 דרום    Bחניון  – 20:00

 דרום    Bחניון  – 21:00

 דרום    Bחניון  – 22:00

 דרום    Bחניון  – 23:00

םדרו     Bחניון  - 24:00

 

 

 תש"פ ר"ח אייר חמישי ערביום                   בס"ד 

  Bבני הישיבות חניון 
  קודש !שבת  – להלן זמני התפילות

 מצורף לוח
 ערבית בליל שבת:

 צפון -דק' אחרי השקיעה  30 
 דרום -דק' אחרי השקיעה  40
 זרחמ -דק' אחרי השקיעה  45

 
 

 שחרית:
 צפון  -דק לפני הנץ 40 - נץ

 מזרח-מג"א תפילה ז. דק' לפני סוף 50

 צפון -גר"א  ז. תפילה דק' לפני סוף 50

 

 

 

 

 

 

 מנחה:
 צפון    – 13:15מנחה גדולה 

 מזרח   –השקיעה לפני  1:20

 דרום  -דק' לפני השקיעה  60

 צפון   -דק' לפני השקיעה  40

 

 

 

 

 
 ערבית:
 דרום   –צאת שבת 

 מזרח  –דק' לאחר צאת שבת 10

 צפון  – דק' לאחר צאת שבת 20

 דרום  – דק' לאחר צאת שבת 30

 מזרח – דק' לאחר צאת שבת 40
 צפון                - בזמן  רבינו תם
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וקבלי תווי קניה עד 1000₪ כאן בשכונה, קרוב לבית!

כל הקורסים והיעוצים במדיה ישירה אצלך בבית

073-374-5508

Queens
.

מגוון חבילות
צילומי ילדים

תווי קניה
לרכישת
בגדי ילדים

תווי קניה
לרכישת
בחנות



א' אייר תש"פ | 25.04.20 | גיליון 38 16

לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

 להשכרה
דירת 5 חדרים עם חצר 

למעון/ קופ"ח/ כל עסק אחר 
0527619848

בשבט יהודה, 5 חדרים, ק"ד, 
מרפסת פונה לגינה, מתאימה 

למשפחה ברוכה, באישור הוועד. 
מידי 0548411500. 

 להשכרה
דירת 4 חדרים, קומה 2, ברחוב 
שבט גד. כיווני אוויר מצויינים. 
באישור הוועד. 0533060792

ברחוב שבט יהודה 3 להשכרה 
לתווך ארוך דופלקס 7 חדרים 

ניתן לשכור גם קומה אחת 
מתאים גם למשרדים ועסקים 
לפרטים דוד 0504147774 

cהרב אלישיב 6 קומה ראשונה 
 חמשה חדרים היתה בשכירות
 תקופה קצרה ועברה שיפוץ

 - כמו חדשה ממש איש קשר
:ראובן 0548499280

 להשכרה
יחידה 2 חדרים, ממוזגת, מגורים 

או כל מטרה. 0527646207 

 חדרים להשכרה
לכל מטרה ברחוב הרב אלישיב. 

 לפרטים
 0548448767 

 להשכרה
3.5 חדרים, מרווחת, מרפסת 

מסלון, ממוזגת, ק"ד. 
 0583245208

 להשכרה,
באישור הוועד, בשבטי ישראל, 

דירת פנטהאוז דופלקס 
170 מ"ר, ניתן להתקשר 

ל0586367000

להשכרה חדר +מרפסת + 
 מתאים למשרד /חנות וכדו'

08-6451444

 להשכרה
 5 חדרים קומה ב

 0527641955 \0527111649 

בשכונת אחיסמך בלוד, להשכרה 
בתוך דירה חדר עם מרפסת 

צמודה ב2900ש"ח כולל הכל, 
קומה א, פארק שעשועים מתחת 

לבית,. חדר נוסף קטן יותר 
ב2400 ש"ח, יש בדירה סלון גדול 

מכונת כביסה ומייבש, כניסה 
מיידית חוזה לשנה או שנתיים, 

יש להביא צ'ק ביטחון בסך 3000 
ש"ח, 050-8339345 )ניתן 

להשאיר הודעה( עוזי

להשכרה דירת 4 חדר' + חצר 
במיקום מרכזי לכל מטרה 

 0527179719
ניתן להשאיר הודעה קולית 

להשכרה דירה 3 חדרים ברחוב 
שבטי ישראל קומה אחרונה 

נוף מדהים. כולל מזגנים בכל 
הבית. אפשרות לתקופה ארוכה. 

לפרטים 0583224555 גמיש 
לרצינים.

דירות למכירה ולהשכרה

שונות

 דרושה
 סייעת לגן פרטי
058-3204217

גמ"ח תרופות ברח' הרב 
אלישיב 8/18, משפחת 
טרוביץ אם מרשם/ללא 
מרשם במקרים דחופים 

בכל שעות היממה
052-7118457

גמ"ח תאורת חרום 
 ופרוז'קטור

058-3204217

מקלחונים וארונות 
אמבטיה איכותיים במחיר 

הכי טוב שיש! מקלחון 
החל 439 וארון מ540.

המלצות רבות בשכונה. 
לפרטים 0504135030 
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מוצרי
אפיה
מוצרי
אפיה

קונים אצל 
משפחת רוטשילד

הגיעו
דפים אכילים 

לעוגת
חלאקה!

B&Dיגיעו מוצריבקרוב!

מומלץ לתאם מראש 050-4194746 / 053-3107712
רחוב יחד ש"י 6 קומה 6

הגיע קמח!
איכותי במיוחד של חברת 'בר ולחם'

מכל הסוגים והמיני, קמח רגיל מנופה,
קמח מלא 100% ו80%, קמח כוסמין מלא לבן.
והכל מטחינה לאחר הפסח או מטחינה יבשה

נוספו מוצרים רבים למכירה
מרגרינה, שמרים לחים ויבשים ועוד ועוד

וכמובן כל מוצרי האפיה
הקבועים שלנו

ניתן להשיג ב'פעמיפו'
רח' שבט אשר 11, אחיסמך  0548442405

כשר לפסח

RM

הטאצ'
שהופך פאות

למחמאות

צבע גוונים  סירוק 

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

יום מחדש...

סירוק בטאצ' מושלם

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

05
27

17
58

33
 > 

טי
קנ

פי
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ניתן לשלוח עדכונים נוספים:מידע מוסמך

 ו''מ ערש''ק תז                                                                                                             בס''ד
 

 Aבמתחם   בחניהזמני תפילות 
 

 יום חול
 : שחרית

   3ברחבה בכניסה לשבט גד   -   7:30

 ע''י האוהל    - 8:00

   4בצמוד לרב אלישיב   - 8:30

 8בצמוד לרב אלישיב   - 9:00

 ע'י האוהל    - 9:30

 

   :מנחה

                      ,בזמן מנחה גדולה -
 8בצמוד לרב אלישיב 

 מנינים ברחבה לפני השקיעה  -

       

 בצמוד לאוהל : מעריב

 דקות לאחר השקיעה  40 -

- 20:20   

- 21:00 

- 22:00 

- 23:00 

 
 
 
 

 שבת קודש 
 :מנחה ערב שבת

                     ,        בזמן מנחה גדולה -
 8בצמוד לרב אלישיב 

 מנינים ברחבה לפני השקיעה  -

 

 ריב מע

             ה, דקות לאחר השקיע 30
   8בצמוד לרב אלישיב 

                 ה, דקות לאחר השקיע 40
   4בצמוד לרב אלישיב 

 

 שחרית 

 במזרח האוהל  –  8:00

 4בצמוד לרב אלישיב   - 8:30

 8בצמוד לרב אלישיב   - 9:00

 האוהל במערב  –  9:30

 

 מנחה 

               ,             בזמן מנחה גדולה -
 8בצמוד לרב אלישיב 

                           ה,שעה לפני השקיע -
   8בצמוד לרב אלישיב 

            ,      דקות לפני השקיעה 45
 4בצמוד לרב אלישיב 

         ,       קיעהדקות לפני הש  30
 מזרח האוהל בצמוד ל 

 

 עריב מוצ''ש מ

                            החל  מנינים ברחבה 
 שקיעה ר הקות לאחד  40-מ

בהוראת הרבנים 
מבקשים מהציבור 

בכל לשון של בקשה 
לשמור על מרחק 

ן ים בימטר 2של 
 אדם לאדם
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בוחרים תמונת נוף
בוחרים תמונה מתוך מאגר מרהיב של תמונות נוף וטבע

- את הקטלוג ניתן להוריד מהאתר או לקבל לדוא"ל

בוחרים גודל
50/70 ס"מ
60/80 ס"מ

50/120 ס"מ
40/120 ס"מ
70/130 ס"מ
70/150 ס"מ

100/170 ס"מ

מחליטים אם הולכים
על עץ או על קנבס

עץ - הדפסה על פלטת עץ בגימור פאזה אלכסוני 
צבוע בצבעי ונגה או שמנת 

בגימור מט, הדפסה חדה באיכות מדהימה
קנבס- כולל מסגרת פנימית מעץ חזקה ועבה 

, בהדפסה על עובי הקנבס בהדפסה עשירת גוונים וחדה

מתקשרים להזמין
ומקבלים תמונה שתעשה לכם את הסלון עד הבית 

פי מאה
050.4110.555
לפרטים והזמנות התקשרו עכשיו:

 P100digital@gmail.com
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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  ממאניה דיפרסיה זכאים להרבה כסף מהרשויות >

 המרכז לאיתור זכויות 
היחידים שילחמו על הזכויות הרפואיות שלך

 בתהליך דיסקרטי וממודר!

אפילפסיה
manic depression

נשלטת בלתי  בצורה  כספים  לבזבז  רצון   > הרוח  במצב  חדות  תנודות 
חוסר במצב רוח  > ערנות יתר   > < צורך עז לכבוש את העולם בהגזמה 

< עצבות < ייאוש < נטייה להסתגרות < בכי לעיתים קרובות
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