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לקבלת המקומון במייל כתבו לנו
office@makor-moosmach.co.il

40המקומון החרדי בגני איילון - לוד

055.677.8780
fon.ayalon@gmail.com

מדריך עסקים ותושבים בשכונת גני איילון

חדשים
בשכונה?

לא מופיעים
במדריך?

עדכנו
עכשיו

 הפיתרון
בעמוד 4

 רץ
 מבנק
לבנק?

חדש באחיסמך!חדש באחיסמך!

הסעות לציבור החרדי/דתי

לאירועים, לבני ישיבות,
לבני ברק, ירושלים ועוד

- עד 20 מקומות -

בס“ד

שמעון: 0527163976

לאחר 40 שנות מוניטין אתם יכולים לישון בשקט על מיטות רפאל

בתקופה הזאת מגיעים אליכם
יותר מתמיד הביתה לקבלת הזמנות

refael-furniture.co.il :בקרו אותנו באתר
לפרטים: 03-6777238 | 054-3417131 | 054-8435527

חנות המפעל: שמשון הגיבור 7 בני ברק 03-3777238

מיטות משולשות, מורבעות וקומותיים
# מיטות הכי חזקות שיש בארץ

# עץ סנדביץ אדום
# דגמים מרהיבים ברמת גימור גבוהה

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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מרגישים ‘תלושים’?
תנו לנו לעשות
לכם חשבון!

כספים הם עניין 
רגיש, המחייב טיפול 
מקצועי ומוסמך.
עם יותר מ-12 שנות 
ניסיון והרבה נשמה תוכלו 
לקבל את מה שהכי חשוב 
לעסק שלכם-
ידיים טובות וראש שקט.

____
חשבונאות 

ומיסים

____
דוחות 
וטפסים

____
ייצוג ברשויות 

המס

____
פתיחת 
תיקים 

____
חשבות שכר
ודיני עבודה

052-7160522
! ותר ו י ו ותקבל התקשרו עכשי

ן · לוד לו י שבט אשר 11  · גני אי

0
52
76
19
8
0
3
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סט יוקרתי ספות עם 2 ריקליינרים

CHEERS מותג
בד רחיץ ואיכותי (אפשרות לדו או תלת בנפרד)

ספפה
ספת נוער במבצע!

 א-ה 11:00-14:00  16:00-21:00 או בתאום | יום ששי סגור

חובה לחבוש מסכה בחנות. אין כניסה לילדים.

₪ 4190 ₪ 1690
סט שולחן פרוניר

עם 6 כסאות
מבחר ספריות מפוארות

ופשוטות לכל כיס בעיצוב אישי

כבר יוצאים מהבית...

מחכים לכם ברהיטי עילית
עם מחיר, איכות ושירות כמיטב מסורתינו

המחיר הוא חלק מהשירות.

ללקוחות מאחיסמך!הנחות מיוחדות

₪ 5990
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קנית דירה?
רץ מבנק לבנק?

הרוגע שלך המומחיות שלנו
077.301.9001 | 050.3000.105 

www.relax.org.il
relax.org.il@gmail.com

אנו ברילקס משכנתאות דואגים לך לרוגע ושקט נפשי 
ונלוה אותך באופן אישי עד קבלת המשכנתא

אישור עקרוני
תכנון נכון

בניית תמהיל
מכרז בין הבנקים

לווי מלא עד קבלת המשכנתא
חסכון של עשרות ומאות אלפים
רוגע ושקט נפשי 
שקיפות ואמינות

בא נעשה
את זה רגוע...

יוסי ברגר
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את כרטיס הרב-קו לא מטעינים אצל הנהג.

גם עבור נסיעה בודדת אי אפשר לשלם לנהג.

הנהגים אינם מקבלים תשלום מהנוסעים

מראש
מטעינים

ונוסעים 
 

הנהגים אינם מקבלים תשלום מהנוסעים

שימו לב:
לפי ההנחיות העדכניות של משרד התחבורה
התשלום עבור נסיעה בתחבורה הציבורית 

מתבצע רק באמצעות תיקוף
בכרטיס 'רב-קו' שהוטען מבעוד מועד
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פרפקציוניסטפרפקציוניסטפרפקציוניסט
התקנת רשתות לחלונות מכל הסוגים:

רשת גלילהרשת הזזה

דלת רשתרשת קבועה
מפני יתושים ומזיקיםכל הפתרונות האפשריים
מפני יתושים ומזיקיםכל הפתרונות האפשריים

יוסי: 054-5471917

פרסום
מכובד

בבניינים!

לוח תלוי - הלוח התלוי של שכונת גני איילון
מופץ בלוחות מודעות בבניינים ובמוקדים בולטים בשכונת 'גני איילון'

הדבקה ראשונה בימי שלישי, הדבקה חוזרת בימי חמישי
 taluy.lod@gmail.com < 055.6778780 < 'להזמנת פרסום: 'מקור מוסמך
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למידע בנושא הקורונה
ניתן לפנות למרפאת הכללית אליה אתם שייכים

או ל-

מאת: יהודית מאירלביבות כרובית ותירס

מאת: חנה גרינבויםסלמון עם ירקות בתנור

רכיבים
500 גרם כרובית 

כוס )160 ג'( גרגירי תירס
מקופסת שימורים

)בלי הנוזלים(
2 ביצים גדולות

1 כף שמן זית/קנולה
שליש כוס עלי שמיר

שליש כוס פירורי לחם
כפית מלח )לא מלאה(,

קמצוץ פלפל שחור,
רבע כפית כמון 

)לא חובה(

מצרכים 
500 גרם נתח פילה 
סלמון טרי או קפוא 

שהופשר 
10 עגבניות חצויות או כל 

ירק שאוהבים
בצל בינוני קצוץ גס

שום
תיבול לירקות: כף וחצי 

שמן זית,
מעט מלח ופלפל שחור

תיבול לדג: כף שמן זית, 
2 כפות מיץ

לימון, 3 שיני שום 
כתושות, חצי כפית
דבש, מעט מלח 

ופלפל שחור

אופן ההכנה
1. ממלאים סיר עם מים ומביאים לרתיחה 

)כשהמים מבעבעים הם רותחים(. 
מוסיפים את פרחי הכרובית ומבשלים 

במשך 10 דקות. מסננים ומעבירים 
למעבד מזון. טוחנים עד לתערובת 

קצוצה
דק ואחידה.  

2. מעבירים את תערובת הכרובית 
לקערה, מוסיפים את יתר החומרים 

ומערבבים היטב.
3. מרפדים תבנית ענקית בנייר אפיה 
ומשמנים היטב את הנייר. יוצרים 
קציצות ומסדרים על נייר האפיה. 

מרססים/ מברישים את
הקציצות בשמן.  

4. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 
מעלות במשך כ-30 דקות.

5. לאחר 30 דקות אפיה יש להפוך את 
הלביבות למשך 10 דק אפיה

אופן ההכנה
1. מחממים תנור מראש ל-200 מעלות.
2. מתבלים בקערה את הירקות בשמן 

זית, מלח ופלפל שחור ומניחים 
בתבנית על נייר אפיה.

3. באותה קערה מערבבים את חומרי 
התיבול לדג ומניחים את נתחי הדג 

בתבנית ומתבלים אותם ברוטב.
4. מכניסים לתנור החם ואופים במשך

15-20 דקות.  

אמא, מה יש לאכול?
לקוחות כללית משתפות את המתכון שלהם

לארוחה בריאה וטעימה בימי הקורונה

אנחנו מודים לכל אלו ששלחו מתכונים. ניתן לשלוח מתכונים בריאים למייל: 
clalit7774@gmail.com או לפקס 03-5797774

ואנו נפרסם אי”ה במדור בשבוע הבא
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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

ותתפנקי
בואי אלי

054-8404525
 גני איילון:  הרב אלישיב 6 קומה 3

מתנה לכל לקוחה

עיצוב ושיקום גבות
צביעת גבות

שעוות 
חדש! טיפולי לייזר ברמה בינלאומית

סדנאות איפור אישיות
איפור יום יום

ושידרוג לאיפור ארוע

איפור
כלות וערב

מבצע מיוחד
למזמינות החודש

איפור ערב

10% הנחה!

מחכה לך, מרים

מקבלת לקוחות לפי
הנחיות משרד הבריאות

מכבדים גם כרטיסי אשראי

ייעוץ במקום
ע“י מאפרת מקצועית

איפורקוסמטיקה 

מכירת איפור
א' - ה' בין 20:00-22:00

הגיעאו בתאום מראש
מלאי ענק

חדש!

הגיעו
בשמים מקוריים
לגברים ונשים!
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Miryam Pash

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

נסיון בתחום פגישת יעוץ חינםתוצאות מובטחותדיסקרטיות מלאה

 054-8404525 מרים
 גני איילון:  הרב אלישיב 6 קומה 3
מביאה לך את הטופ

מקבלת לקוחות לפי
הנחיות משרד הבריאות

מכשיר IPL מחברת טריוס
להסרת שיער לצמיתות

עובד על גלים שונים מגלי הלייזר
פחות מכאיבים ופחות אגרסיביים

כל בוקרלהתעורר 
מ ח ל ק
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250300

199300

390

איפור    שיער
Shira Noimen

המקצוענית שחיפשת תמיד

לסרוק פאה
ולאיפור עמיד

סירוק פאות, איפור ותסרוקות
בקו צעיר ועדכני

ובהתאמה לטעם שלך

התקשרי לקבל הצעת מחיר
0504192180

לפרטים נוספים ולייעוץ:

0533141590

דרושות
מפיצות

משלוחים
חינם

סובלים מורידים? 
אפשר לעשות לזה סוף.

להשתחרר מהגרב האלסטית
להימנע מניתוחים,

להחזיר את הצבע הטבעי לרגליים,
להפסיק לסבול מכאבים וכבדות ברגליים

הפתרון המושלם בשבילך!
ליקולייף

כמוסות טבעיות מצמח הליקוריץ
שהוכח כמנקה כלי דם מס' אחד בטבע

מנקה את כלי הדם מבפנים ומטפל בשורש הבעיה

מומלץ לפני ואחרי לידה
F.D.A באישור משרד הבריאות וה

בכשרות בד"ץ העד"ח

באזור זה,
נפתחת קבוצת משפחתון
קטנה וחמימה באזור זה

על ידי מטפלת מסורה ובעלת ניסיון.

המשפחתון מיועד לקטנטנים
בגילאי שישה חודשים עד שנה.
שעות הפעילות: 8:00-13:30

(אופציה לשעות 16:00 – 8:00)

• אווירה חמה וביתית

• סדר יום מובנה
    מותאם לצרכיו של התינוק

לפרטים: 
נעמה מילר - 0506715380

שבט יהודה 7

המשפחתון
של נעמה
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חנות מפעל: חבצלת החוף 1, אזור תעשיה יבנה

  service.noamilay@gmail.com | 08-9195989

ארונות סנדוויץ    ספריות קודש

מבצע חיסול מתצוגה  רהיטים
בהתאמה אישית

הנחה 60%עד
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חנות מפעל: חבצלת החוף 1, אזור תעשיה יבנה

  service.noamilay@gmail.com | 08-9195989

ארונות סנדוויץ    ספריות קודש

מבצע חיסול מתצוגה  רהיטים
בהתאמה אישית

הנחה 60%עד
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ניתן לשלוח עדכונים נוספים:
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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
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מקצועית 
ובעלת ניסיון

דרושה
גננת

קו"ח ניתן לשלוח

ga@darki.co.il :למייל

לפקס: 0795598141

דרוש
עוזר

למכינה
קו"ח ניתן לשלוח

ga@darki.co.il :למייל

לפקס: 0795598141

מתכון מאת הקונדיטורית מירי וקסברגרמתכון מוסמך מאת: הני בקר

עוגיות
שוקולד צ'יפס ענקיות

כ-25 עוגיות בקוטר 7-8 ס"מ

1 ו 3/4 כוסות שמן
1.5 כוסות סוכר לבן

1.5 כוסות סוכר חום דחוס
4 ביצים

5 כוסות קמח
2 כפות יין

1 אבקת אפיה
קמצוץ מלח

3 כוסות שוקולד צ'יפס מריר

מערבבים את הרכיבים בקערת מיקסר.
בידיים לחות יוצרים כדורים בגודל של משמש.

במרווים  אפיה  בניר  מרופדת  בתבנית  מניחים 
גדולים ]כ-7 ס"מ בין עוגיה לעוגיה[ 

שפני  עד  דקות  כ-18  מעלות   180 ב  אופים 
העוגיה למעלה מתייבשים ומקבלים צבע שחום.

שהעוגיות  לאחר  רק  האפיה  מניר  מורידים 
מתקררות

בתאבון!     
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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

ליעוץ והזמנות מחשבים ניידים, מדפסות ועוד 052-7602133 אברהם 

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

הפקדת שיקים

הטענת רב קו

מכונת שתיה

מטענים ואוזניות
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להשכרה באישור הועד דירה 
5 חדרים ברחוב שבט יהודה 
3 במחיר מצוין 0533123188 

 0548406566

להשכרה בשבט יהודה חדר 
ממוזג + שרותים מקלחת 
ומרפסת מתאים למשרד 
סופר סת"ם וכדו' לפרטים 

0504147774

בשבט יהודה דופלקס 7 חדרים 
לכיוון הגינה, מיידי, לתקופה 

ארוכה, כיווני אויר מעולים, דירה 
מרווחת ויפה. 4,500 ₪ לחודש. 

 .058-7147301

להשכרה
יחידה 2 חדרים + לכל מטרה, 

בשבט יהודה
0527646207

המחיר ירד! להשכרה דירת 3 
חדרים חדשה מקבלן עם חצר 

בקומת קרקע בהזדמנות , 
)באישור הוועד( 0548442851 

0527116767

 מעוניין לקנות גנ איילון 
דירת 3 חדרים
0533113593

להשכרה, באישור הוועד, 
בשבטי ישראל, דירת פנטהאוז 

דופלקס 170 מ"ר, ניתן להתקשר 
ל0586367000

להשכרה
דירת 4 חדרים קומה 6 ברחוב 

שבט אשר בסמיכות לגני בנות. 
לפרטים 0533127388

דירה להשכרה
דופלקס ל6 חדרים נוף מרהיב 

בכפוף לתנאי הוועד -052
7668076

מעוניינים ברכישת
דירה 4 חדרים )או יותר( 

0533113593

להשכרה
 דירה 5 חדרים קומה ב 

0527641955 
0527111649

בשבט יהודה 3
להשכרה דירת 4 חדרים 

חדשה וממוזגת מחיר שאסור 
לפרסם באישור הוועד לפרטים 

0504147774

מחפשת דירה 
3.5 או 4 חדרים לקנייה במיידי,

 טלפון: 052-7113736

 להשכרה מחסן
7.3 מ"ר לכל מטרה ברחוב שבט 

 יהודה 13 לפרטים
050-6270837 

דירה להשכרה 4 חדרים 
קומה ב בחזית באישור הוועד 
0504132730  0533106526

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

 דרושה
 דירה 'מאושרת' לקניה 

ברוטשילד 5 חדרים עם חצר 
 0548445975

להשכרה דירת שלושה וחצי 
 חדרים

 מרווחת מוארת ממוזגת
0548529302

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 

 להשכרה באישור הועד
דירת חמישה חדרים עם חצר 
למעון / מרפאה / עסק וכדו' 

לפרטים: ל052-7619848
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5  ₪  

  
  

 
 

- 15-11  

CHUCK 47.00   2  
BRISKET 43.00   3  
SHOULDER 45.00   4   
OYSTER BLADE 72.00   5  
CHUCK TENDER 56.00   6   
CHUCK COVER 43.00   7  
FORSHEIN 50.00  8     
NECK 43.00   10   
RIB CAP 
ROLL 
STEAK 

43.00   
52.00    

17    
 

18   
   

- 8-6   

MINCEMEAT 53.00    
GULASH 53.00    
SHNITZEL 51.00    
LOMITO 62.00    
CHOLENT MEAT 
TONG UE 
HEAD 

50.00   
65.00  
75.00   

 
 
 

SLICED VEAL ROAST 60.00    
HAMBURGER 50.00    
MARLON 62.00    
STEAK 

 
 

: 
052-7626762 

 
 ) 2020/ /91(   ׳ 

    )17/ /2020 ( 

יום אחרון
להזמנת
בשר
לכבוד

שבועות!
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 זרי פרחים לשבת,שבט אשר11
 קומה1. חמישי בלילה ושישי

 בוקר, לבירורים:0548415251
!!שבת שלום

קו מידע
 ליעוץ וטיפול בהרטבת לילה עם

 ""זמזם הרטבה
074-7962912

  גמ"ח
 לבדיקות ה. ובדיקות ב. לנשים

 בארון חשמל ברחוב שבט אשר 3
קומה 2 לפרטים
 050-4127276 

חדש בשכונה-
 גמ"ח השאלת שוטנשטיין/

מתיבתא/ חומשים פשוטו של 
מקרא ורש"י /משניות קהתי ועוד 

ספרים.
0548501778

שונות

תסרוקות
יפיפיות עדכניות ועמידות
ע"י בחורה בעלת נסיון רב

ברכי
0556764952

 למכירה
 קמח מולינו 

 קמח חיטה ללא גלוטן
 17 ש"ח לחצי ק"ג

)במקום 22 שח(

050-4110555

מתארגנת קבוצת רכישה לקניית 
רשתות לחלונות במחיר מוזל 
אצל מי שהרכיב את החלונות 

לתדהר. 
להצטרפות פלא' 0527640125 
y7640125@gmail.com או מייל

שיעור הדף היומי 
מתקיים לעת עתה ברחוב שבט 
אשר 3 קומה 1 משפחת שרייבר.

בין השעות 21:15 - 22:12
בעוד מס' ימים מתחילים את 

סוגיות ''מלאכות שבת''.

תמיד חלמת לנגן? החופש הזה 
הוא ההזדמנות שלך!!

מורה לפסנתר ואורגנית בשיטה 
חווייתית יחודית!

החוג שיספק תעסוקה לכל 
השבוע...

054-8481775

מורה פרטית בעלת ניסיון רב,
מוסרת שיעורים פרטיים 

לתלמידות יסודי ותיכון, במגוון 
מקצועות.

שיפור משמעותי מוכח בציונים.
המלצות חמות.
054-8481775

 דרושות נשים
שמעוניינות לטפל בורידים / 
כולסטרול /לחץ דם בטיפול 

 יסודי מהשורש
עם אפשרות להכנסה יפה 

0533141590

לגן פרטי
 בשכונה דרושה ממלאת מקום

לחודש
0583292999

דרושים

 השבת אבידה
 נמצא בלוטוס במוצ"ש פר' אמור

 ניתן לקבלו על פי סימנים
054-8476408

למכירה בהזדמנות טאבלט של 
"הדרן" בהוזלה משמעותית,

נקנה בטעות והיה בשימוש מס' 
שעות בודדות.

sh0533158550@gmail. :לפרטים
com

או בטלפון: 0533158550
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שרות אמין ומהיר | מקצועיות ונסיון עשיר
יצור בטכנולוגיות מתקדמות | מאות לקוחות ממליצים!

דודו
סורגים dudusorgem@gmail.com

054-5638318 

באחיסמך
זה דודו סורגים



כ"ב אייר תש"פ | 16.05.20 | גיליון 40 22

עזרה ראשונה

24 שעות

ביממה

בס"ד

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

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

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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6,500
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תענוגים
לכבוד שבת קודש

המכירה מתקיימת בס"ד מידי שבוע ביום שישי
מהשעה 9:00 עד השעה 13:30 בצהריים
פתיחה גמישה בתאום מראש 052.711.8963 | 054.852.4163

ברחוב שבט גד 4 קומת כניסה דירה 1

א-גוטע'ן שאבעס!!!

פיצוחים טריים תוצרת 
'קליית בראשית'

 פופקורן, סוכריות,
שוקולדים ועוד

ליקרים איכותיים

גלידות וארטיקים 
במגוון טעמים
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11 15.5.2020   ˆ   ידיעות איילון

בס"ד

סנטף בשלל צבעים פלרםבמבוק מושחל מבחר רחב של דקיםדשא סנטטי

15x15  פרגולה איכותית מעץ גושנית עמודים וקורות
קורות רוחב  8x14 במבוק וקירוי עליון סנטף כולל צבע והתקנה

ניתן להשיג אצלנו פנל מבודד לפי מידות במחירים מפתיעים פנל 5-7-10

מבצעים התקנות של פרגולות, דקים וצימרים

מושב אחיסמך הדקל 28 טל.08-6445311 פקס.08-9293914 נייד 053-6292380

den.wood07@gmail.com :חפשו אותנו ב-            דין סחר ושיווק עציםאימייל

מבצעים התקנות פרגולות ודקים באופן מיקצועי ומחירים ללא תחרות

כל סוגי 
העץ 
לבניין

den.wood07@gmail.com


