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תושבים יקרים
לטובת בעלי העסקים ומתוך רצון להשתמש 
בשירותיהם של בעלי עסקים בשכונה הכנו 
פרסום מרוכז של המידע שקיבלנו בינתיים 

ובס"ד נגדיל את הרשימה...

אנא פנו אלינו 
עמליה 0525409671

עוזרים לבעלי העסקים בשכונה!
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נטלי דרור
רפלקסולוגית מוסמכת

עיסוי ארומתרפי עם אבנים חמות
נרות הופי)לייבוש נוזלים באוזניים( וחיזוק מערכת חיסונית

מטפלת בנשים ילדים ותינוקות
נטלי 0586209688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הפעוטון של מירב       
  

  
 .חודשים עד גיל שנתיים 3בני  לתינוקות

 
חמה , באווירה ביתית, תקיים בגבעת מרדכימהפעוטון 

 לקטנטנים את האפשרות לגדול נותנתואוהבת אשר 
, התפתחות ,חשיבה, ולהתפתח עם דגש ובשילוב של יצירה

בובות , שעת סיפור, פעילות בקבוצות, מוזיקה, העשרה
 .ועוד ידיים

 

 סבתאשל טיפול מסור חם ואוהב של אמא ו 
  חם עשיר ומזיןאוכל ביתי כשר 
 מקום בטוח נקי ומסודר 
 שפע עצום של משחקים לכל הגילאים 
 חצר גדולה עם מתקנים 
 ניסיון מוכח ושפע של המלצות חמות 

השקט שלך כשאת בעבודה שהילד שלך במקום מוגן ובטוח 
 .הטובות ביותרובידיים 

  250-6644460 -לפרטים 
 בואו להתרשם ולהירשם

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ב"ה 

 רוצים לכבד שבת ולהתענג במשקה איכותי?

   חוגגים בת מצוה / יום הולדת / שבע ברכות?

 המשקאות  תפריטו את העשיר

 בבקבוקים של מיצים טבעיים  

 בריאים  -מתוקים  -סחוטים 

 ם יופתעו, יטעמו, יהנו, יהללו כול
 

 

          משלוח חינם - הכשר מהדרין  -  מסכה בהכנה
 

 

   160-320-0528   משה שמאי    :מתוק בריאמיץ 

 
 לטעימות חינם  ,למתחם אביב ,)בתאום(  זכאי להגיע ביום שישי  לקוח חדש

 ש' בלבד !  20 ישלם  -  ליטר  1על בקבוק של  , 20%יזכה להנחה של 

 של מערכת החיסון  ,לחיזוק טבעי ,יזכה במנה של ויטמינים ומינרלים 

  יםסוכר צבע וכימיקל ללא  ,בריאומתוק משקה ל ש ,נג שבתטעם מעין עוי
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מעצבת מתנות מארזים ייחודיים ומתוקים 
לחתונה, חינה, לידה ולמי שאוהבים.

נייד: 054-7945552
עמוד עסקי @מזל טוב מתנות מעוצבות בסטייל.

"בלונים מהלב" 
מתחילים להתכונן לחג הפורים! 

מתלבטים איזו תחפושת לקנות לקטן? רוצים שהתינוקת 
תהיה מחופשת ויפה ושיהיה לה נח? אצלנו תוכלו למצוא 

מגוון רעיונות מקוריים לתחפושות לקטנטנים. 
מהרו להזמין המלאי מוגבל.

יש לכם רעיון מקורי ורוצים שנעזור לכם לבצע - 
התקשרו אלינו ונשמח לשמוע.
בלונים מהלב - 052-6272789 

נירה קרמר 

רפלקסולוגית בכירה
טיפולי רפרקסולוגיה, הילינג ברוח יהודית, עין הבדולח 
)מבוסס על טיפול בנפש על פי שיטת הרב יובל אשרוב(

דמיון מודרך נובע )על פי שיטת הרב עמית קדם(.
מנוחה לנפש לרוח ולנשמה, הפגת מתחים ולחצים, 

איזון מערכות הגוף
תמיכה בתקופת ההריון והלידה, גיל המעבר, זרוז לידה, 
כאבים, בריחת שתן, מגרנות פיברומיאלגיה, אסתמה, 

בעיות הרטבה, בעיות קשב וריכוז ועוד...
מטפלת בכירה ומוסמכת לטיפול במחלת הסרטן.

לפרטים: 
נירה קרמר 052-2638778 02-6788061
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העוגות של עדי
חוגגים יום הולדת, חתונה, מסיבת רווקות, 

בת מצוה, ברית, וכל שמחה אחרת...?!
בצק סוכר, קפקייקס, עוגות מספרים, קצפות ועוד

בהתאמה אישית לאירועים שלכם.
בעזרת הדימיון נצליח להגשים כל חלום.

ירושלים - גבעת מרדכי
לפרטים: 0542344935 העוגות של עדי

adijosef_cake -אינסטגרם
פייסבוק- העוגות של עדי 
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משה ביינהקר   
חשמלאי ראשי 

החשמלאי שלך בגבעה 
כל עבודות החשמל

0508272632

אלון ספר בשכונה 
עבר קורס הכשרה

תספורת - 25
זקן - 10

תספורת + זקן - 30
לפרטים וקביעת תור - 0503456208
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אתם ביקשתם... אנחנו ממשיכים!

תושבי השכונה היקרים, 
כמידי שבוע ביום רביעי בעזרת השם, תתקיים מכירת 

*ירק *טרי טרי* )בכשרות הרב אפרתי( 
בין השעות 19:30 - 21:00.

בחצר גן ציונה רחוב אביעד 12.

פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, נענע, חסה, בצל-ירוק, סלרי, עלי-סלק )מנגולד(.
1 ב-5 ש"ח 
2 ב-9 ש"ח
3 ב-12 ש"ח

בזיליקום 5 ש"ח ליחידה *מחיר הכרות*

כרוב שלם 12 ש"ח לקילו.

כרובית וברוקולי 20 ש"ח לקילו.

עלי-בייבי גדול 15 ש"ח, קטן 8 ש"ח.

תרד טורקי 8 ש"ח.

אוכמניות טריות 15 ש"ח קופסא.

שום שרוול: 1 ב-6 ש"ח,  2 ב-10 ש"ח.

נבטים סינים ואמריקאים )אלפאלפא( 5 ש"ח.

סוגים שונים של נבטים מיוחדים 7 ש"ח.

עדשים שחורות קופסא 7 ש"ח. 

מיקס נבטים בקופסא 10 ש"ח.

להזמנות גדולות, ובירורים. 
יוסי 0529664610


