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עמוד 11

רוצה להיות 
מוכנה לסדר? 
הזדרזי עכשיו 

לפני הסגר

עמוד 7 <<
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יוצרים ומציירים של
דבורה בנדיקט

עמודים:   14,  18

מקור מוסמך 
עם הילדים

בחופשת הקורונה
הפצה וחלוקה: 'גני איילון' - אחיסמך החדשה בתיבות הדואר | מרכזי חלוקה: שכונת 'גני יער' > בתי כנסת חרדים בלוד | דיגיטל: 1000 כתובות מייל ובאתר הבית
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לקבלת המקומון במייל כתבו לנו
office@makor-moosmach.co.il
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מתרווח בבית החדש??
בינתיים הכסף

שלך בורחחחח

הרוגע שלך המומחיות שלנו

ממחזרים!

מה עושים? כשאתה יושב ומתרווח בבית הנעים והחדש,
באותו הזמן הבנק מרויח את הכסף שלך!

אנו ברילקס משכנתאות נבדוק עבורך את
כדאיות המיחזור, בחינם, וללא התחייבות,
כדי שתמשיך להיות רגוע!

077.301.9001
www.relax.org.il

מתרווח בבית החדש??
בינתיים הכסף

שלך בורחחחח

הרוגע שלך המומחיות שלנו

ממחזרים!

מה עושים? כשאתה יושב ומתרווח בבית הנעים והחדש,
באותו הזמן הבנק מרויח את הכסף שלך!

אנו ברילקס משכנתאות נבדוק עבורך את
כדאיות המיחזור, בחינם, וללא התחייבות,
כדי שתמשיך להיות רגוע!

077.301.9001
www.relax.org.il

מתרווח בבית החדש??
בינתיים הכסף

שלך בורחחחח

הרוגע שלך המומחיות שלנו

ממחזרים!

מה עושים? כשאתה יושב ומתרווח בבית הנעים והחדש,
באותו הזמן הבנק מרויח את הכסף שלך!

אנו ברילקס משכנתאות נבדוק עבורך את
כדאיות המיחזור, בחינם, וללא התחייבות,
כדי שתמשיך להיות רגוע!

077.301.9001
www.relax.org.il

מתרווח בבית החדש??
בינתיים הכסף

שלך בורחחחח

הרוגע שלך המומחיות שלנו

ממחזרים!

מה עושים? כשאתה יושב ומתרווח בבית הנעים והחדש,
באותו הזמן הבנק מרויח את הכסף שלך!

אנו ברילקס משכנתאות נבדוק עבורך את
כדאיות המיחזור, בחינם, וללא התחייבות,
כדי שתמשיך להיות רגוע!

077.301.9001
www.relax.org.il

מתרווח בבית החדש??
בינתיים הכסף

שלך בורחחחח

הרוגע שלך המומחיות שלנו

ממחזרים!

מה עושים? כשאתה יושב ומתרווח בבית הנעים והחדש,
באותו הזמן הבנק מרויח את הכסף שלך!

אנו ברילקס משכנתאות נבדוק עבורך את
כדאיות המיחזור, בחינם, וללא התחייבות,
כדי שתמשיך להיות רגוע!

077.301.9001
www.relax.org.il

fon.ayalon@gmail.com :055.677.8780 |  פקס: 072.2606415 | דוא“ל

תודה לכל התושבים שטרחו ועדכנו את שמותם במדריך!
תודה לכל העסקים שדאגו להנגיש את מרכולתם לתושבי השכונה

דרך במה זו!
פסח כשר בריא ושמח!

פון איילון
בשם כל אחד מתושבי השכונה!

מדריך התושבים והעסקים
של גני איילון

אצלכם בתיבות

מדריך העסקים והתושבים של גני איילון

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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מברכת את התושבים החדשים
בברכת יישוב טוב ובריאות כל הימים! 

החברה לניהול
ואחזקה גני איילון 

החברה לניהול
ואחזקה גני איילון 

חברתנו מתמחה בניהול
ניקיון ותחזוקה של מבנים ומוסדות

לציבור בני תורה

מבצע פסח!!! 
לסוגרים ניקיון חודשי

עד י׳ ניסן

דברו איתנו, לא תתחרטו

לפרטים: 
פנחס 054-4326610 
אלי 050-5969770

ניקיון ייסודי לפסח בחינם!!! 
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שון
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סיר

ל מחירהיכרות

הדס, פאנית בעלת מוניטין ונסיון רב הגיעה לאחיסמך
זה הזמן לסירוק לפאה שלך בדיוק כמו שחלמת.

ך י ל א ב  ו ר ק  , ן א כ
בלי להתפשר על עיצוב עדכני ושירות מושלם.

שלמות עד השערה האחרונה תספורתתסרוקותמכירהעיצובשידרוגי פאות

הדס גרודזיצקי | רח‘ שבטי ישראל 8, גני איילון | טל. 050-417-0112

מוששלם! הולם

מעוצב מרשים מקצועי

גם באחיסמך חיפשת?

מצאת!

מדויק
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Queens
.

20:30-22:30
0504106532  8/11        

אל תתני לקורונה
להרוס לך את החג

רח‘ הרב אלישיב 8/11 קומה 2, גני איילון, לוד || 050-4106532

עקב המצב הקנייה בחנות היא בתאום מראש בלבד

הקו שלנו פתוח עבורכן רצוף עד כניסת החג.
למעוניינות, ניתן יהיה לקחת למדידה בבית בבקשה טלפונית.

מכבדים כל אמצעי התשלום

ה.

קולקציית אביב - קיץ 2020 כאן בשבילך!

מבחר ענק של כסויי ראש
ומטפחות פטנט ממיטב המותגים

מיטב מותגי ההלבשה אישית

קולקציה מהממת של חלוקים בגדי בית חולצות ה. 
לבקשתכן, הגיע מבחר נוסף של דוגמאות מבית אורדמן



י' ניסן תש"פ | 04.04.20 | גיליון 37 6

ליל
הסדר

עד פסח פתוח כל היום
יום רביעי 10:00-13:00

נייר אלומיניום לשיש - גליונות נייר - מוצרי ניקיון והכל לשולחן הסדר.
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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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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!!!

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

לפגישת ייעוץ 
ללא התחייבות 
soragdoor@soragdoorהתקשרו: .com

1-700-555-055
דוא"ל:

אלומיניום:ברזל: www.soragdoor.comwww.aluminum.soragdoor.com

רה
חב

 ה
נון

תק
 ל

וף
כפ

*ב

בטיחות מדור לדור!

גם תושבי אחיסמך,
שומרים על

בטיחות
לדור!

מדור
סורגדור - ההמלצה של
 ועד משתכני אחיסמך!
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פסח כשר ושמח!

לקבלת קטלוג ההטבות, ולכל שאלה ובקשה
A0527605271@gmail.com :שילחו מייל

או התקשרו לטל': 0747962839

פסח כשר ושמח!

בס"ד

קבוצת הרכישה המרכזית דואגת לכם
להטבות והנחות משתלמות ביותר,
בתחומים הנדרשים לכל אחד ואחד

בעת כניסתו לדירה.

אנו חתומים
על הסכמים מיוחדים לתושבי אחיסמך

עם מיטב החברות המובילות בכל תחום,
המצטיינות באיכות, שירות, אמינות ואחריות.

קבוצת הרכישה המרכזית
לתושבי אחיסמך

מאחלת לכל התושבים

מזגניםסורגים
עבודות

גבס
מוצרי
ריהוטחשמל

נשמח לעמוד לשרותכם!
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ב.ד.ד
שיווק והפצה

שיווק רהיטים מבית לבית

עבודות נגרות 
לפי מידה
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מתרווח בבית החדש??
בינתיים הכסף

שלך בורחחחח

הרוגע שלך המומחיות שלנו

ממחזרים!

מה עושים? כשאתה יושב ומתרווח בבית הנעים והחדש,
באותו הזמן הבנק מרויח את הכסף שלך!

אנו ברילקס משכנתאות נבדוק עבורך את
כדאיות המיחזור, בחינם, וללא התחייבות,
כדי שתמשיך להיות רגוע!

077.301.9001
www.relax.org.il
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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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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

האפיקומן!

למינציהפורמט ענק

הספר המדהים
שיגאל אותכם לשנים...

050-411-666-7 משלוחים 

לפרטים: 054.8353304
שבט אשר 11

בסיעתא דישמיא

לתושבי גני איילון! 

ניתן להשיג:
מזוזות מהודרות

ושאר סת"ם
מסופר תושב השכונה
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מכירת בנדנות, מטפחות, כיפות

במרחק פחות מ-100 מטר

רחוב שבט יהודה 3   המכירה בתאום: 052-7167464 

ניתן להשיג אצלינו כיפתנומה מונע החלקה נח ומיוחד לשנת הלילה 

פישתןקטיפה יום חולסברובסקי ופייאטים קטיפה שטוחבדים ומרקמים שוניםבד עמוק

כיפות ילדים 

מטפחות

הזדרזי!הגיעה קולקציה חדשה לחג

רגע לפני

הסגר

מטפחות נעימות ונוחות במיוחד עם הפטנט הייחודי של "פרפר"
אשר מבטיח מניעת החלקה למשך כל שעות היום והלילה

מבחר עצום:

סגורפרנזים חלקכותנהאלגנטאביבי

ניתן להשיג במקום סרטים למניעת החלקה המתאימים לכל סוגי כיסויי הראש ולפאות.

בואי תתחדשי לחג

בס“ד

לאור הביקוש: 

הגיעו כיפות
למבוגרים
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לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

ברחוב שבט יהודה 3 להשכרה 
לתווך ארוך דופלקס 7 חדרים 

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

להשכרה
יחידת 2 חדרים כ35 מטר 

למגורים או קליניקה וכדו', ברחוב 
שבט יהודה 0527646207

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
5 חדרים קומה 4 פונה לגינה 

באישור הועד לרוכשים בשלב ב' 
0548524164

להשכרה
5 חדרים לכיון הגינה קומה 2 
0527111649/0527641955

להשכרה
דירת 3.5 חדרים גדולה, ברחוב 

שבט יהודה. מרפסת גדולה 
מהסלון. 0583245208

להשכרה דירה 3 חדרים 
בשבטי ישראל קומה אחרונה 
נוף מדהים. כולל מזגנים בכל 

הבית. אפשרות לתקופה ארוכה. 
0583224555 גמיש לרצינים

דירות למכירה ולהשכרה

דרושים

למכון כושר חרדי באזור דרושות 
מדריכות לשעות הערב.

]משרה 319[
w05276w05276@gmail.com

בקשות לקבלת סלי מזון מעמותות שונות.    
נערכה  לוד  עיריית  כמו-כן,     
התפשטות  במניעת  לסייע  כדי  מיוחדת,  חירום  במתכונת 
נגיף הקורונה בקרב משפחות הרווחה. עובדי האגף לשילוב 
שעבר  ומשבוע  חמות,  ארוחות  יום  מידי  מחלקים  חברתי 
מנות  כ-1,100  כבר  חילקו 
מזון טריות וטעימות, זאת לצד 
כסיוע  ש"ח   100,000 חלוקת 

כלכלי ללקוחות הרווחה.
השבוע פנו 200 ראשי רשויות 
אודות  שהמידע  ודרשו 
בשטחם  והחולים  המבודדים 
כדי  בהקדם,  אליהם  יועבר 
כי אלו מקיימים  לוודא  שיוכלו 
ולבצע  כנדרש  הבידוד  את 
אכיפה. את המאבק החל ראש 
רביבו  יאיר  עו"ד  לוד,  העיר 
השלטון  מרכז  יו"ר  בשיתוף 

המקומי, חיים ביבס. 
יעקב  הרב  הבריאות  שר 
הרב  הפנים  ושר  ליצמן 
משרד  כי  סכמו  דרעי  אריה 
מיידי  באופן  יתחיל  הבריאות 
להעביר למשרד הפנים את פרטי חולי הקורונה ופרטי אלו 
 החייבים בבידוד, כדי שהם יימסרו לכל הרשויות המקומיות. 
נגיף  בהן מגפת  אלו,  "בימים  רביבו:  יאיר  עו"ד  ראש העיר 
הקורונה ממשיך להתפשט ברחבי הארץ, אני קורא לכלל 
הציבור בלוד להישמע להוראות והנחיות משרד הבריאות. 
כולנו  שלכם.  ובני-המשפחה  הילדים  ההורים,  על  שמרו 
תקווה כי הווירוס יחלוף מחיינו בקרוב, ונוכל לחזור לשגרה 

בטוחה ובריאה"...

עצרת חיזוק והתעוררות לרגל המצב הקשה:
חזקיהו  הרב  דאתרא   המרא  מפי  נשמעו  חיזוק  דברי 
הבתים. מרפסות  דרך  שליט"א  ברוידא   אברהם 

תושבי שכונת 'גני איילון' השתתפו בשבוע האחרון בעצרת 
פתח  תחילה  הקשה,  המגפה  לרגל  והתעוררות  חיזוק 

רביבו  יאיר  עו"ד  העיר  ראש 
להקפיד  וקרא  ברכה  בדברי 
שנקבעו  הכללים  על  לשמור 
הבריאות.  משרד  ידי  על 
ממרפסת  נשא,  מכן  לאחר 
המרא  התעוררות  דברי  ביתו, 
אברהם  חזקיהו  הרב  דאתרא 
ולאחר  שליט"א,  ברוידא 
המגיד  דברים  נשא  מכן 
מילר. מנשה  הרב   מישרים  

התברואה  מחלקת  עובדי 
באגף התפעול של עיריית לוד, 
העיר  וניקיון  לטיפוח  דואגים 
בימים  גם  כולה.  השנה  בכל 
פניהם  על  מסיכות  עם  אלו, 
כבר  הם  ידיהם,  על  וכפפות 
עמלים בסדרת הכנות תשתית 

בתחזוקת העיר לקראת חג הפסח הבעל"ט. 
השעון,  סביב  אלו  בימים  עובדים   106 העירוני  במוקד  גם 
בכדי להעניק שירות אישי לכל תושב ולטפל במאות הפניות 
ביומיום  השוטפת  לפעילותו  בנוסף  טלפונית.  המתקבלות 
התושבים  בקשות  את  כיום  מרכז  המוקד  הציבור,  בפניות 
וכן  השוהים בבידוד ביתי לאחר שנחשפו לנגיף ה'קורונה', 
תושבים מהגיל השלישי המבקשים סיוע מהעירייה במשימות 
שונות, כמו הבאת תרופות לביתם, רכישת מצרכי מזון, לצד 

 סביב השעון בעידן ה׳קורונה׳:
בעיריית לוד - דואגים לתושבים
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ניתן להשיג ב'פעמיפו'
רח' שבט אשר 11, אחיסמך  0548442405

כשר לפסח

העדה החרדית ירושלים ת”ו
בס”ד

זמני מכירת חמץ ערב פסח תש”פ בשכו’ גני איילון - לוד

בעקבות המצב הקשה לא יתקיים מכירת חמץ ע”י המרא דאתרא שליט”א

לכל אלו המעונינים למכור את החמץ ע”י הבד”ץ “העדה החרדית” ירושלים 
ניתן לתאם עם הר”ר ישראל מאיר גולדשמיד שליט”א פלא’ 0556722967

בברכת פסח כשר ושמח 
העדה החרדית 
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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




