
הפצה וחלוקה: 'גני איילון' - אחיסמך החדשה בתיבות הדואר | מרכזי חלוקה: שכונת 'גני יער' > בתי כנסת חרדים בלוד | דיגיטל: 1000 כתובות מייל ובאתר הבית

office@makor-moosmach.co.il :ט“ו אייר תש“פ 09.05.2020 | 055.677.8780 |  פקס: 072.2606415 | דוא“ל
לקבלת המקומון במייל כתבו לנו
office@makor-moosmach.co.il

39המקומון החרדי בגני איילון - לוד

055.677.8780
fon.ayalon@gmail.com

מדריך עסקים ותושבים בשכונת גני איילון

חדשים
בשכונה?

לא מופיעים
במדריך?

עדכנו
עכשיו

למיחזור 
עמוד 11

הריביות
ירדו

חדש באחיסמך!חדש באחיסמך!

הסעות לציבור החרדי/דתי

לאירועים, לבני ישיבות,
לבני ברק, ירושלים ועוד

- עד 20 מקומות -

בס“ד

שמעון: 0527163976

₪ 219 ₪ 350 ₪ 359 ₪ 549

גני איילון, אחיסמך
שבט יהודה 5/25 קומה 6

2peleplus@gmail.com  | 058-32-71-711

בגלל המבחר! בגלל השירות!
בגלל הכשרות! בגלל המחיר!

היום כבר כולם יודעים!!!

פלאפון חדש? רק בפלא פלוס!
ניוד קוים? רק בפלא פלוס! שיאומי

₪ 515

מבחר גדול של
נגנים~רמקולים~גמבויים

במחירים שוים ביותר!

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
 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

המון
לקוחות מרוצות!

נסיון רב בתחום!

מחכה לך, מרים

מכבדים גם כרטיסי אשראי

מקבלת לקוחות לפי
הנחיות משרד הבריאות

בקרוב!!טיפולי לייזר

ייעוץ במקום ע“י 
מאפרת מקצועית
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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

מחסלים
! ה ג ו צ ת

בנוסף
הנחות מיוחדות
לתושבי אחיסמך

על הזמות לא מתצוגה!
שעות פתיחה עד להודעה חדשה

א‘ - ה‘: 11:00-14:00   16:00-21:00   יום ו‘ סגור

הנחות מיוחדות על מגוון רחב של רהיטים
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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
 > 
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פי
 

ממקום ששמם עד לפני מספר 
חודשים מועט, הפכה שכונתנו 
למקום מפכה וחי, בכל מספר 

ימים מתווספות לשכונה עשרות 
משפחות חדשות.

יחד עם זאת מתרבים ומתפתחים 
עסקים שונים ומגוונים הנותנים 
מענה לצרכי הדיירים בשכונה.

במקביל להתפתחות זו אנו שמחים 
להענות לבקשת תושבים ועסקים 

רבים בשכונה ולעבור למתכונת 
חד שבועית, ומעתה, בע"ה, בכל 

מוצ"ש יחולק בתיבות הדואר 'מקור 
מוסמך'.

כמו כן הגדלנו את ההפצה והוספנו 
מוקדי חלוקה ברחבי לוד החרדית.

עם חלוקתו של 'פון איילון' בתיבות 
הדואר, קיבלנו תגובות רבות 

 ונרגשות.
 תודה לכל המגיבים והמעדכנים!

באם אינכם מופיעים במדריך, 
עדכנו את פרטיכם בספר הטלפונים 

בכדי שנוכל להגיש בפניכם, בעוד 
 כחצי שנה מדריך מעודכן ומועיל.

כמו כן הוספנו שרות חדש לבעלי 
עסקים – 'לוח תלוי' הלוח מיועד 

לעסקים שמעוניינים להעלות 
פרסום בבניינים ובמקומות מרכזיים 

בשכונה על גבי במה מכובדת 
ורשמית, מבלי לטרוח לכתת 

רגליים.
לוח תלוי מופץ בימי שלישי )ובימי 

חמישי תתבצע הדבקה נוספת 
במידת הצורך(.

בתקווה שנמשיך כולנו לייסד 
ולבנות את שכונתנו כמקום ראוי 
 ומשגשג!

מערכת
'מקור מוסמך'

...
ים

יל
 מ

מה
כ
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תרגיל 
קפיצות

תרגיל 
זחילה

תרגיל 
מתיחה

כללית 'מחוז מרכז' מזמינה אתכם לשמור על בריאות
הגוף והנפש עם מגוון תרגילי כושר ותנועה שאפשר לעשות מהבית

שלב ראשון:
נעשה 20 קפיצות
לגובה לא חזקות

שלב שני:
נקפוץ עוד 20 קפיצות 

אבל רק עם רגל ימין

שלב שלישי: נקפוץ 
עוד 20 שניות אבל 
רק עם רגל שמאל

למידע בנושא הקורונה
ניתן לפנות למרפאת הכללית אליה אתם שייכים

או ל-

שלב ראשון:
ניתמך על כפות הידיים 

והרגלים כמו באיור

שלב שני:
ננטייל כך ברחבי הבית 

ונעשה סיבוב ברחבי הבית

חשוב מאוד שלא
להתייאש מהר. 

כמה שנחזיק יותר זמן 
זה יטיב לנו לכושר

שלב ראשון:
נשכב על הרצפה עם תמיכה 

של כפות הידיים והרגלים

שלב שני:
נכופף מרפקים וניישר וננסה 
להגיע עם הראש כמעט עד 

הריצפה

שלב שלישי: 
נעלה ונרד ככה לפחות 10 

פעמים

לשמור על גוף בריא
זה משחק ילדים
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שון
רא

וק
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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אבל גם בימים שאנחנו מבלים המון שעות בבית
עם הילדים חשוב להקפיד על
תזונה נכונה ואכילה מבוקרת

יש לכם מתכונים לארוחה בריאה וטעימה? 
clalit7774@gmail.com שלחו אותם למייל

או לפקס: 03-5797774
 

ואנו נפרסם אותם במדור מיוחד של כללית – 'מחוז מרכז'
בנושא תזונה נכונה

תזונה נכונה
בימי קורונה

אמא, מה יש לאכול?

כולנו מכירות את השאלה היומיומית הזו.

למידע בנושא הקורונה
ניתן לפנות למרפאת הכללית אליה אתם שייכים

או ל-
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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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PREMIUM WIGS

D I N I L I P S K E R

הפאנית הידועה
דיני ליפסקר

רק לתושבות אחיסמך

על סירוק פאה שניה
*ניתן לצרף חברה

בתוקף עד א‘ סיון 24.5.20

הסטודיו ממוקם במרחק 5 דק‘ נסיעה ברכב
- ניתן להגיע גם בקו 11 -

רח‘ אריה בן אליעזר 22 רמלה

שרות ויחס אישי במיוחד
054-3111248

dini0543111248@gmail.com

ה
ח
הנ

יוצאת במבצע חסר תקדים

50%

דיני
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סניף גני איילון - אחיסמך
סניף מודיעין עילית ברכפלד
סניף מודיעין עילית חפציבה
סניף גן איילות גבעת זאב

סניף בית שמש

הודעה משמחת

למשפחות שקבעו את משכנם החדש בשכונה
ברכת ברוכים הבאים וישוב טוב.

ע"מ שנוכל להערך כראוי 
לקראת פתיחת הלימודים,

יש למלא טופס רישום ע"מ לקבוע ראיון.

לפרטים ורישום:
08-635-2121

בין: 8-2 לפנה"צ ובין: 8-10 בערב. 

כמו"כ נפתח הרישום לגנון לשנת הלימודים תשפ"א
לילדים שנולדו בשנת 2017 

לבירורים נוספים ניתן לפנות 
להר' ולדשיין בטלפון: 0527-622-588

ga@darki.co.il טלפון: 08-6352121  דוא"ל תלמוד תורה "דרכי יושר", רח' שבט יששכר 3 גני איילון, לוד.  
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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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הודעה חשובה
לקראת זמן קיץ הבעל”ט

 נמשכת הרישום לכיתות מכינה - ג’
 אצל הרב נחום סירוטה שליט”א

בטלפון 0583261295
 

 לגבי כיתת גן אנו עושים את מירב  המאמצים שנוכל
לפתוח עוד עם תחילת הזמן ובעזרה”י תבוא ע”ז הודעה נפרדת

בברכת קיץ בריא
ההנהלה
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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

הטבה מיוחדת
לתושבי הפרויקט:
פגישת ייעוץ חינם

ללא עלות וללא התחייבות!

בואו להתרשם מעשרות התקנות שבוצעו בפרויקט

עבודות
גבס
ברמה
גבוהה

מזגניםסורגים
עבודות

גבס
מוצרי
ריהוטחשמל

 

 

"

 

 

"

 

 

"

התקנה בסטנדרטים
הגבוהים ביותר
15 שנות ניסיון 

מסירות ואדיבות
זמינות גבוהה במיוחד

עבודה יהודית בלבד
אחריות לכל תקלה

אחריות מלאה
ל-8 שנים
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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

רה
חב

 ה
נון

תק
 ל

וף
כפ

*ב

בטיחות מדור לדור!

גם תושבי אחיסמך,
שומרים על

בטיחות
לדור!

מדור

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!

רשתות
לכל חלונות 
1780₪הבית החל מ-

לרגל פתיחת עונת הקיץ והזבובים:
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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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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:
ילדים  תינוקות  בגדי  מכירת  הינה  רימון-קידס 
ונוער, לכל הגילאים, מגיל 0 ועד מידה 20, ממיטב 
סגנונות  של  רחב  מגוון  עם  והמותגים,  החברות 
מעולה,  באיכות  חול,  ויום  שבת  בגדי  וצבעים, 

ובמחירים נוחים במיוחד.

ספרו משהו מעניין שקורה אצלכם בעסק
שהבניברקיות  ותיקה  מכירה  היא  רימון-קידס 
שבינינו מכירות, ואפילו עד היום, מגיעות לקוחות 
הכתובת  שזו  שיודעות  ברק,  מבני  קבועות 

המושלמת כשצריכים להתחדש!

מה מייחד אתכם כמכירת בגדי ילדים?
עם  בקניות  להסתובב  קל  כ"כ  תמיד  לא  כידוע 
וקשה  מהר,  הסבלנות  את  מאבדים  הם  הילדים, 

להתרכז בקניה.
ולמדוד את הבגדים  לכן אנחנו מאפשרים לקחת 
רגועים,  כשהילדים  לכם,  המתאים  בזמן  בבית, 
להחליף. או  ולהחזיר  להגיע  ניתן  כך   ואחר 

חלק  המצורפות  בתמונות  לראות  ניתן  לנוחותכן, 
מהקולקציה העשירה.

איזה טיפ תוכלו להעניק לבעלי עסקי אחרים?
בסבלנות! אותם  שרתו  ללקוחות.  קשובים   היו 

איזה טיפ תוכלו לתת לצרכנים
למדוד  מומלץ  הבאה  לשנה  בגד  קונים  כשאתם 
ואז  כרגע,  לו  המתאימה  המידה  מהי  הילד  על 

לקנות את אותו בגד אך במידה אחת גדולה יותר

ולסיום- 
לך  יש   - שלך  לנסיכים  ביגוד  מחפשת  כשאת 

כתובת אחת מושלמת: רימון-קידס!!!
רימון קידס, שבט יהודה 7, טל' 0548-40-39-48

נפתחה
מכירה קבועה של

כיפות שחורות
ציציות

טלית קטן
צמר/כותנה
טלית גדול

לכל הגילאים

מוצרים נוספים כבקשתכם

בשורה
משמחת!

שבטי ישראל 6 דירה 14 קומה ג'
שעות פתיחה בתאום מראש

בס"ד

050-4117830
052-7145233



19 גליון 39 | 09.05.20 | ט"ו אייר תש"פ

בטלפון: 03-7596811

ההזמנות 
ממשיכות

 >>>>>משלוחים עד הבית<<<

או בטופס הדיגיטלי
לקבלת קטלוג ופרטים:

bestepshoes@gmail.com

לבייבי שלך מגיעות נעליים מפנקות

משלוח
 ₪ 15
בלבד

בני ברק: כהנמן 56 
א−ה < 15:00-21:00 
מודיעין עילית: השל"ה 2 
א−ה < 11:00-13:00  17:00-20:00
לגברים בלבד < מוצ"ש 21:00-23:00

בייבי
ילדים 
נוער 
גברים

ניתן לקבל קטלוג מודפס ברחוב:
יחד שבטי ישראל 4 קומה 3 דירה 15

מגוון רחב של צבעים וסגנונות
מהחברות המובילות ממידה 0 עד מידה 20 

סטים תואמים

בנים/בנות/תינוקות

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

 רחוב שבט יהודה 7, גני איילון-אחיסמך, לוד

אביביתקולקציה
מחכה לך על המדפים

הצלחנו לארגן
מכירה מוזלת של חולצות

בס“ד

תוית אדומה רק ב 75 ₪
תוית כחולה רק ב 90 ₪

 ניתן להזמין מראש
052-7693172

אקסוס
 100% כותנה 

המכירה תתקיים:
ביום רביעי י“ט אייר

במתחם האהל
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לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

 להשכרה 
דירת חמישה חדרים עם 

חצר למעון / מרפאה / עסק 
וכדו' לפרטים ניתן לפנות 

ל0527619848

 דרושה
דירת 3 או 4 חדרים להשכרה 

)עדיפות ל3( לרוכשים בשלב ב'. 
יהודית 0583235191

 להשכרה 
דירת 4 חדרים, קומה 2, ברחוב 
יחד שבטי ישראל כיוונים טובים  

ללא היזק ראיה מידי -052
7699326

להשכרה דירה 3 חדרים ברחוב 
שבטי ישראל סורגים. מיזוג 

מרכזי. אפשרות לתקופה ארוכה. 
לפרטים 0583224555 גמיש 

לרצינים

 להשכרה דירת 3 חדרים בקומה
 7 או קומה 8. ניתן להשכיר את
 שניהם כדופלקס אחד. מתאים

 לדיור או לעסקים. דירה מוארת +
 נוף + כיווני אוויר מצויינים. תנאי

 תשלום נוחים 0533160603

להשכרה מיידית ברחוב שבט 
אשר - באישור הוועד דירת 
4 חדרים . עדיפות לרוכשים 

בפרוייקט בשלב ב' -052
7639240/2

דירת 4 חדרים להשכרה. 
מיידי. קומה א. מחיר 2900.
 נא לפנות לטל 036163622

להשכרה
דירת 5 חדרים 

ברח' הרב אלישיב 8 קומה ב' 
לפרטים 052-7177150

 להשכרה
 3.5 חדרים, מרפסת גדולה 
מסלון, סורגים ומיזוג. בשבט 

יהודה 0583245208

להשכרה
 דירת דופלקס באישור הועד 
בשבטי ישראל 168 מ"ר -052
053-4158595 / 7668076

דירה להשכרה יחד שבטי ישראל 
 4 4 חדרים קומה 6

0586170307

 מחפשים דירה 
לקניה במיידי 4 חדרים בשכונה 

 050-4199566

להשכרה
 דירת 4 חדרים ברחוב שבטי 
ישראל קומה 6 לכיוון הגינה 

2900 שח 058-6170307

יחידה 2 חדרים להשכרה
לכל מטרה,

0527646207

 למכירה דירה 
בשבט אשר 9 קומה ה. ארבעה 
חדרים. פונה לגינה 1,460,000 

 0527198174

להשכרה
 בשבטי ישראל, 4 חדרים קומה 

ג' מרפסת גדולה מהסלון באישור 
הוועד 050-4102485

דרושה דירה
'מאושרת' לקניה ברוטשילד 

4 5- חדרים עם חצר 
 0548445975

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

דירה להשכרה 
באישור הועד רח' שבט יהודה 
7 5 חדר' קומה 6 במחיר מוזל 

במיוחד
0533154664 

דירה להשכרה
 5 חדרים קומה ב
 0527111649 
 0527641955

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 
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   עצמך

לא
תכירי

את
גם את רוצה הרגשה טובה 

ובריאה בגוף יציב וחטוב?
אצלינו המקום המושלם

בשבילך.

רבקה גליק:053-318-7755  

סטרטש. תתרגלי לחיות 
ST  ETCH

הסטודיו בפתיחה
מחודשת באחיסמך

החזרים
מקופת חולים

מדריכה מנוסה
בוגרת מכון וינגייט

בשיעורי הפילאטיס נעבוד על:
שיפור היציבה . עיצוב וחיטוב . חיזוק שרירי

הבטן ורצפת האגן . שיפור התפקוד
האישי . הרגשה טובה ובריאה .

קבוצות מיוחדות לנשים לפני ואחרי לידה.

Ch0
5
832

5
345

1



ט"ו אייר תש"פ | 09.05.20 | גיליון 39 22

לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

מכירת המוצרים המיוחדים של 
פוראוור כאן בשכונה! 'לבריאות' 

058-3258142

קו מידע
ליעוץ וטיפול בהרטבת לילה עם 
"זמזם הרטבה" 074-7962912

הודעה משמחת! אי"ה יפתח 
בימים הקרובים מכירת עריסות 

ולולים במחיר מוזל -058
3210479

למכירה בהזדמנות טאבלט של 
"הדרן" בהוזלה משמעותית, 
נקנה בטעות והיה בשימוש 

מס' שעות בודדות. לפרטים: 
sh0533158550@gmail.com או 

בטלפון: 0533158550 

בסד הצלחנו לארגן מכירה 
מוזלת של חולצות מהמותג 

אקסוס 100% כותנה, המכירה 
תתקיים ביט אייר במתחם האהל 

ת. אדומה 75 ת. כחולה ב90 
0527693172 הזמנה מראש

השבת אבידה נמצא דיסק און 
קי בחניון B במוצ"ש האחרון 

במוצ"ש ח' אייר לפרטים: -052
 7167464

מוהל מוסמך מהיר ומנוסה הרב 
יוסף יצחק ,ערכת כלים מיוחדת 

וסטרילית, לווי הלכתי ורפואי 
לפני ואחרי הברית, להזמנות 

באזור לוד והמרכז 0548420179

לת"ת חשוב בלוד)עתיד לעבור לאחיסמך(
דרושים מלמדים לכיתה א' ולכיתות גבוהות שעות 

רשת קו"ח למייל:
 rivki4612@gmail.com 

 גמ"ח לבדיקות ה. ובדיקות ב.
 לנשים בארון חשמל ברחוב שבט

אשר 3 קומה 2 לפרטים -050
4127276 

לתלמוד תורה בלוד
 )דק נסיעה מגני איילון 3( 

 דרושות גננות וסיעות וכן דרושים מלמדים
 או לפקס yzamir30@gmail.com קורות חיים למייל

15386846826 

תופרת מקצועית
מבצעת תיקוני תפירה ברחוב 

שבט אשר 050-4127276

דירות למכירה ולהשכרה

דרושים

מידע חשוב

הודעה חשובה למשתכנים החדשים ולכלל התושבים.
בהוראת רבני השכונה יש לקבל הנחיות חשובות מאד לצורך השימוש 

במקוואות בשכונת גני יער ובמושב אחיסמך, בין בימים כתיקונם, ובפרט 
בעידן הקורונה.

לפרטים יש ליצור קשר עם הרב שוגול 054-8434288
כמו כן מכיון שמעת לעת ישנם שינויים מסויימים בכשרות המקוואות, מומלץ 

מאד להתעדכן מפעם לפעם במספר הנ"ל.
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ברכות לראש משביר

בברכת הקודש 
הורי תלמידי הת"ת 

הרב יעקב הלוי רוזנשטיין  שליט"א

הגאון רבי חיים טרנובסקי שליט"א

לאנשי המעש, העמלים למען תינוקות של בית רבן
בהקמת סניף לממלכת התורה "דרכי יושר" כאן בשכונה,

ובפרט דאגתם לדור העתיד
בפתיחת כיתה ז' לילדים הבוגרים בשכונתינו,

ע"מ שלא יאלצו להטלטל בדרכים למוסדות מחוץ לעיר.

מנכ"ל הרשת מאז היווסדה בברכת מרן ראש הישיבה זצוקלל"ה 
ועימו במלאכת הקודש

מנהלה הרוחני של הרשת, אשר ידיו רב לו בחינוך ילדי ישראל
יתן ד' ויזכו להמשיך להעמיד דורות של תלמידים

העמלים בתורה כל ימיהם,
ולגדל פירות טובים המתאימים לאילן הנאה בו הם גדלים,

לתפארת שכונתינו – שכונת גני איילון ולתפארת כרם בית ישראל.

מוזמנת למפגש הכרות והרצאה מעצימה ומרתקת
לתיאום: 0527636449

במיוחד עבורכן - כל אחת ואחת מנשות השכונה - גמ"ח ייעוץ ותמיכה
יש לך שאלה? זקוקה לעצה? רוצה להתחלק במשא?

כאן תמצאי תמיד דלת פתוחה ואוזן קשובה  - בכל שעה. בחיוך בסבלנות ובשמחה. 

אסתר קובנר 0527636449 הרב אלישיב 6 דירה 18 (קומה 4) - 24/7  - גם בשעות הלילה וגם בשבת.

תמיד כאן בשבילך.

אסתר קובנר 
תומכת לידה מוסמכת - דולה

מפגשי הכנה פרטיים וקבוצתיים - ליווי ותמיכה בשעת הלידה ולפניה

מצפה
לבשורות טובות?
בואי לקבל כלים

לחוויה שונה ואחרת!
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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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הודעה חשובה ומשמחת
לכל ילדי התתי"ם היקרים!

הודעה חשובה ומשמחת
לכל ילדי התתי"ם היקרים!

בעז"ה תפתח מסגרת 'מתמידים' 

"אוהל בת שבע""אוהל בת שבע"
לכל ילדי התתי"ם בשכונתינו

לע"ע הלימוד הוא בבית בפיקוח ההורים

לפרטים ולהרשמה:
הרב אורי שרגל 052-7171721 

הרב נתנאל ברנפלד 052-7675184

ינתנו פרסים  יקרי ערך ושוים במיוחד

250300

199300

390

הורים יקרים,
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

מחכה לכם
נעמה - 0506715380

המשפחתון
של נעמה
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אחרי  ובאה  בקהילה,  החברה  מפעילות  חלק  הינה  זו,  יוזמה   
שיתוף פעולה בין חברת "קווים" לעמותת "רוח טובה"; במסגרת 
פעילות זו, נרתמה החברה לסייע לרשויות בישראל לשנע מזון 

עבור נזקקים שנקלעו למצוקה בעקבות משבר הקורונה.
מנכ"ל חברת "קווים", מר אריק סיני, אמר, כי "פעילות התחבורה 
הציבורית שמבצעת החברה בימי שגרה ובימי משבר, היא שירות 
בסיסי וצינור חמצן ללקוחותיה הנדרשים להגיע למחוז חפצם, 
מושתתת  החברה  למשק.  צמיחה  וכמנוע  וקניות,  עבודה  כמו 
חלק  עצמה  ורואה  ההדדית,  והערבות  האנושיות  ערכי  על 
מהקהילה בכל מקום בו היא פועלת. ככזו, החברה רואה כזכות 
בפרט.  מהמשבר  שנפגעו  לעסקים  הזו  ובעת  לקהילה  לסייע 
ולו במעט להתאוששות  אנו מקווים שהתגייסותנו תוכל לסייע 

העסקים מהמצב אליו נקלעו". 

)אסף הרופא(  זה, החליטו במרכז הרפואי שמיר  כל  על רקע 
 – החרדיות  ליולדות  והשירות  היחס  את  יותר  עוד  לשפר 
קרובים  חולים  בתי  על  העדפתו  תוך  במקום  ללדת  שבוחרות 
יותר. "הזדעזענו לשמוע על ההשפלות שעברו חלק מהיולדות 
בבתי חולים מסוימים. היולדות אצלנו מקבלות כולם בתקופה 
הזו את היחס והשירות המקצועי והאישי ביותר – ללא תיוגים 

וללא סימונים", אומרים בבית החולים. 
היולדות במקום נהנות מאפשרות ליווי של הבעלה 
של  מאשפוז  וכן  ובמחלקה,  הלידה  החדר  במיון, 
במקרה  שעות   72 )או  הלידה  לאחר  שעות   36
מקבלות  לארוחות  שקשור  מה  בכל  ניתוח(.  של 
במתכונת  לחדר,  אליהן  האוכל  את  היולדות 

הכשרות המהודרת כמו בימי שגרה. 
"כל יולדת שמגיעה אלינו עוברת בדיקת קורונה, 
היא  בנגיף  חולה  אינה  שהיא  שמתברר  ובמידה 
ללא  מחלקה  באותה  תהליך  אותו  את  עוברת 
קשור למגזר או עיר מגורים. מהפכת ההתאמה למגזר החרדי 
נמצאת  החרדית  היולדת  קורונה  בימי  וגם  כרגיל,  ממשיכה 
אצלנו במקום הראשון", שבים ומדגישים במרכז הרפואי שמיר.
יולדות רבות בוחרות בימים אלו במרכז הרפואי שמיר  כי  יצוין 
ומרוחק  נפרד  בבנין  ממוקמת  במקום  היולדות  ומחלקת  היות 
הסיכוי  את  דרסטית  שמפחית  דבר   – האחרות  מהמחלקות 

התיאורטי למפגש עם חולי קורונה ו/או הידבקות בנגיף.

את ההנהלה החדשה בראשות הרה"ג רבי דוד יעקבזון שליט"א 
מנהל ת"ת "קהילות יעקב" באלעד, ויחד עמו המפקח החינוכי 
הרה"ג רבי דוד צבי אייזנבך שליט"א, שזכו לברכתו של נשיא 
החיידר, מורנו הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק שליט"א, ולברכתם 
של רבני השכונה הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א והגאון 
רבי חזקיהו אברהם ברוידא שליט"א, ומודים להורים  הרה"ג רבי 
יוסף קובנר שליט"א, הרב הלל אונגר, הרב דוד שבדרון, הרב 
גרשון פרייא  והרב יעקב הירשמן, שהתמסרו להצלחת החיידר 

ולעתידו

חברת "קווים", שמפעילה שירותי תחבורה ציבורית באמצעות 
הערים  ביניהן  רבות,  ערים  בשטח  הפועלים  אוטובוסים  מאות 
ואלעד,  עילית  מודיעין  עילית,  ביתר   - הגדולות  החרדיות 
ותתרום  הקורונה,  במשבר  שנפגעו  עסקים  לעזרת  מתגייסת 

למענם שטחי פרסום בשווי מאות אלפי שקלים!
החברה,  של  עירוניים  אוטובוסים  גבי  על  הפרסום  שטחי 
עסקיהם.  את  לפרסם  המעוניינים  לעסקים  בשגרה,  מושכרים 
כתוצאה  בעסקים שנפגעו  לתמוך  החברה  החליטה  הזו,  בעת 
מהצמצום שנכפה על המשק, ותתרום את שטחי פרסום על גבי 

האוטובוסים באזורי הפעילות שלה. 
כאשר שטחי הפרסום  בכמיליון שקלים,  מוערך  עלות המהלך 
בלבד.  ההפקה  בעלות  מתאימים  שימצאו  לעסקים   ימסרו 

ads@kavim-t.co.il : להגשת בקשה ניתן לפנות לכתובת מייל

הוקם ביוזמת ארגון 'עזר ליולדת' על מנת לספק אינפורמציה 
שמיר  הרפואי  במרכז  לידה  בנושאי  חרדיות  לנשים  ומענה 

)אסף הרופא(
של  ההתאמה  ממהפכת  כחלק  החרדיות:  לנשים  בשורה 
המרכז הרפואי שמיר לציבור החרדי, ובעקבות מאות החרדיות 
מוקד  ליולדת'  'עזר  ארגון  הקים  בשמיר,  ללדת  שבוחרות 

האינפורמציה  כל  עם  חרדיות,  לנשים  מיוחד  מידע 
בנוסף  ובכלל.   – החולים  בבית  ללידה  הרלוונטית 
פרטניים  וייעוץ  מענה  בקו  לקבל  הנשים  יוכלו 

בנושאים שיועלו על ידן.
הקו הושק דווקא בנקודת הזמן הנוכחית של משבר 
נוחות.  וחוסר  לבלבול  אחת  לא  שגורם  הקורונה, 
הרלוונטי  המענה  את  יקבלו  שהיולדות  לנו  "חשוב 

עבורן באופן המדויק ביותר".
מספר הקו הוא 03-308-4000. בארגון עזר ליולדת 
אף ממליצים במידת הצורך לטלפן ישירות לרב בית 

החולים הרה"ג הראל פדידה שליט"א במספר 050-7322289 
קורניק  בית החולים הרב משה  או למנהל קשרי הקהילה של 

במספר 0533142144.
של  ונשנים  חוזרים  מקרים  עמו  הביא  הקורונה  משבר  כידוע 
ליולדות חרדיות בחלק מבתי   - יחס בעייתי - בלשון המעטה 
מכוונת  הפרדה  פוגעניות,  אמירות  שכלל  יחס  בארץ,  החולים 
כל האסוציאציות הלא-נעימות  סימון בתו צהוב – על  ואפילו 

שהדבר מעורר. 

 ושמחה להודיע כי בס"ד יחודשו הלימודים ביום ראשון הקרוב 
בכפוף להוראת גדולי ישראל שליט"א ולהנחיות הסופיות בעניין 

ממשרד הבריאות.
ההיערכות,  לצורך  אלו  בימים  ההורים  עם  קשר  יוצר  המשרד 

הורים שלא נוצר עמם קשר מתבקשים לפנות למזכירות, 
משפחות חדשות המעוניינות להרשם מתבקשות להסדיר את 

הרישום בהקדם.
gmail.@7194040  :טל: 08-6453322, פקס 0774704306 דוא"ל
והתלמידים מקדמים בברכה  ההורים  צוות ת"ת תשב"ר,   .com

חברת "קווים" תתרום שטחי פרסום בשווי מאות 
אלפי שקלים לעסקים שנפגעו במשבר הקורונה  

 חדש: קו מידע לנשים חרדיות היולדות ב'שמיר'
 קו המידע הוקם ביוזמת ארגון 'עזר ליולדת' על מנת לספק אינפורמציה
ומענה לנשים חרדיות בנושאי לידה במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(

הנהלת ת"ת תשב"ר מברכת את המשפחות 
החדשות בברכת ברוכים הבאים ויישוב טוב  
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שימו לב! 
לאור הביקוש הרב!!!!
ההרשמה לגן רחלי

לשנת תשפ"א 
לגילאי 2-3

משעה 7:30  עד  2:00
הפעלות ויצירות!

חופשות לפי בית יעקב  כולל יום שישי!

המלצות חמות בשכונה
מחיר 700 ש"ח לחודש

נותרו מקומות אחרונים!

להרשמה
053-3116733

רחלי בסר

מכירת סדקית
ומכונות תפירה

ניר פרגמנט, חוטים,
 רוכסנים, דבק מכפלות 

מספרי בד וכו'.

בקרוב!!
חוגי תפירה ותדמיתנות לנשים ונערות. 
בקבוצות ופרטי, מתחילות ומתקדמות, 

קבוצות בוקר וערב, בשיטת מילר 
מועברים על ידי:

מורה לתפירה בסמינר בעלת 30 שנות ותק 

מכירת סדקית
ומכונות תפירה

מרים בריסק - הרב אלישיב 6/1
025865558 / 0527638440

תפירת בגדי ערב ותיקונים
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 בס"ד

 כמענה לשאלות רבים, הננו לפרסם מס' הודעות חשובות
א. להלן זמני בית ההוראה בזמני שגרה, כדאי מאד לרשום ולשמור. על זמני 

 בית ההוראה בזמנים מיוחדים תבוא הודעה נפרדת.

 

קומה  6במשכנו החדש ברח' הרב אלישיב ב. לעת עתה בית ההוראה ממוקם 
 .א' בדירת הת"ת שע"י ק"ק פרושים

ג. בשאלות ששייך לשאול בטלפון, ניתן להתקשר לרבני בית ההוראה בכל ימות 
 השבוע בשעות בין הסדרים.

או לטל'  0548434288בית ההוראה ניתן לפנות לטל' ד. בכל ענייני 
0548461459. 

ה. הנצרך לשאלה הלכתית ביום או בשעה שאין בה בית הוראה, יכול להקשר 
לטל' הנ"ל, מכיון שלפעמים רבני בית ההוראה מזדמנים לשכונה גם בימים או 

 בשעות אחרות.

ל כתפי יחידים, ראוי ו. מכיון שהוצאות בית ההוראה גדולות מאד, והם נופלות ע
 להשתתף בהוצאות בטל' הנ"ל.

 בברכת התורה

 מס' טלפון שם הרב שעות יום

 8:10 – 8:40 ב'
  מורינו הרב שליט"א בערב

 7:15 – 7:45 ד'
 בערב

 למיד מורינו הרב,ת
הגאון רבי יעקב לנדו 

 שליט"א
0533151548 

 10:00 – 10:30 ו'
 בבוקר

 חתן ותלמיד מורינו הרב,
הגאון רבי אפרים לייכטר 

 שליט"א
0527692721 

 10:00 – 10:30 מוצש"ק
 בלילה

 מורינו הרב,חתן ותלמיד 
הגאון רבי אפרים לייכטר 

 שליט"א
0527692721 
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 הוראה בראשותהשעות פתיחת בית 

 שליט"אהרב מורנו 

 

 

 

 כללי משרד הבריאות על המרחק הנדרש על פינא לשמור 

 ק"א 6יפעל בת"ת יידיש, הרב אלישיב הבית הוראה 

  נות לרב בלוי שליט"אפלבירורים נוספים אפשר ל

 בביתו מורנו הרב שליט"א 13:30 –  14:00 ה'-א'
08-6135557 
052-7616903 

בשעות אחרות 
 להגיעניתן 

 בתיאום טלפוני

 20:15 –  21:00 ום ג'י
הרה"ג ר' ישראל 
 משה בלוי שליט"א

 054-8416600 בבית הוראה 
מענה טלפוני  

 הסדריםבזמן בין 

 20:15 –  21:00 יום ה'
הגאון ר' ישראל 
 אולמן שליט"א

 053-3140427 בבית הוראה 

מענה טלפוני  
13:45  – 13:15  

 גם ]אפשר לנסות

 בין הסדרים[ 

מידע מוסמך ניתן לשלוח עדכונים נוספים:
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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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ב“ה לא אצלנו
בשמיר היולדות החרדיות הכי מרוצות

גם בזמן הקורונה
ב˘מיר י˘ ‡פ˘רו˙ 
ל-2 מלווים ˜בועים 

בח„ר הלי„ה.

הבעל יכול לב˜ר ‡˙ 
‡י˘˙ו במחל˜ה ל‡חר 

הלי„ה.

‡י˘פוז 36 ˘עו˙ 
בלי„ה ר‚ילה 72 ˘עו˙ 

‡חרי ני˙וח.

במהלך ה‡י˘פוז 
ה‡רוחו˙ מו‚˘ו˙ 

בח„רים

כל יול„˙ ‡ˆלנו
מלכה ‚ם בימים ר‚ילים 

ו‚ם בימי ˜ורונה

כל יול„˙
˘מ‚יעה נב„˜˙
בב„י˜˙ ˜ורונה 

ארגון עזר ליולדת נשות שמיר כאן לכל בקשה 03-308-4000


