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Equipment Free 

Loan   

Meals On Wheels   

Snoezelen (Multi-
Sensory Room)

Golden Age 
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Support For New 
Mothers     

02-9990000נחל לכיש 2עזרת אחיםרמה א

054-4576543הרש''פ הירש 6/1טיטלבויםרמה א

052-7175181052-7175131הרב ישראל גרוסמן 8/22אקררמת אברהם

02-9920697053-3120697הרצוג 47/9קורנבליטרמה ב

02-9912291053-4102991רבי אלעזר 3/8רבינוביץרמה ב

077-3355046053-3177190נהר הירדן 27/21גרינבויםרמה ב

077-4422117052-7610090האדמור מבעלזא 13/13זייבלדרמה ב

052-8396538חבקוק הנביא 33/14כץ רמה ג1

052-7678553יונה בן אמיתי 3/18גרינמןרמה ג1

054-8419112מרים הנביאה 1/6גולדברגרמה ג2

02-9994704רבינא 11/5צישנסקירמה ד

02-9910375052-7665045חזון איש 26גוטליבקריה

052-7143015בן איש חי 65/22קלייןחפציבה

055-6690374מעפילי אגוז10א/1פרץשינפלד

02-9912247052-4643587התבור 2/4נעימיפסגות השבע

077-9400200052-7622292בר אילן 5/10שוורץבר אילן

רשימת סניפי השאלת הציוד לפי שכונות ורחובות

בס"ד

To order by phone: 

Dear Friends,

When I first established Ezrat Achim, it was because I saw a need.  At the 
time, it was the need for crutches, wheelchairs and other types of medical 
equipment.

But that was just the beginning...

A vision was born:

Bet Shemesh would host its very own support network for those dealing 
with any type of medical challenges, whether due to illness, injury, aging or 
disability. Our services would be available around the clock and provide help to 
everyone, regardless of cultural background or affiliation.

Over the course of more than two decades, Ezrat Achim has evolved and 
grown beyond recognition. Our medical equipment loan program now has 
many convenient local branches located throughout the city. Our original 
Special Needs center has expanded to four separate locations.  

The organization features a plethora of services, including: hospital shuttle 
service, free loan of medical equipment, non-emergency medical transport, 
meals on wheels service, burn treatment and a phenomenal Special Needs 
department, which boasts a state of the art, Snoezelen/Multi-Sensory room 
and so much more! 

I invite you to buy tickets for our online Chinese auction, in recognition and 
support of Ezrat Achim's staff and hundreds of dedicated volunteers, all of 
whom expend a tremendous amount of effort to do whatever is possible to 
ease our brothers' pain.

Thank you so much!
Avraham Kopp

Founder and Chairman
Ezrat Achim

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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 To order tickets, please choose one of the 
following methods:

Send an email to 
auction@ezratachim.com

Call our office at 

999-0000

Whatsapp 

+972 2-636-9220

To order by phone: 

Ticket Packages:
Donate

$100 
Receive $130 

In Ticket Value

Donate
$180

receive $250

In Ticket Value

Donate
$250

Receive $360 

In Ticket Value
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055-6690374מעפילי אגוז10א/1פרץשינפלד
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Ezrat Achim
The Center For Chesed & Medical Assistance

Medical
Supplies
in Every 

Neighborhood!
Ezrat Achim has opened 

branches throughout 
the city! 

Nebul izers  •   Thermometers  •  Crutches  •  Equipment  for  the Disabled •  And More!

RBS Alef Ezrat Achim 2 Nachal Lachish 02-9990000

RBS Alef Teitelbaum 6/1 HaRashap Hirsch 054-4576543

Ramat Avraham Acker 8/22 HaRav Yisroel Grossman 052-7175181 052-7175131

RBS Bet Kornblit 47/9 Herzog 02-9920697 053-3120697

RBS Bet Rabinovitch 3/8 Rabbi Elazar 02-9912291 053-4102991

RBS Bet Greenbaum 27/21 Nahar HaYarden 077-3355046 053-3177190

RBS Bet Zeivald 13/13 HaAdmor MiBelz 077-4422117 052-7610090

RBS Gimmel 1 Katz 33/14 Chabakuk HaNavi 052-8396538

RBS Gimmel 1 Greenman 3/18 Yona Ben Amitai 052-7678553

RBS Gimmel 2 Goldberg 1/6 Miriam HaNevia 054-8176090 02-9910413

RBS Daled Tzishenski 11/14 Ravina 02-9994704

Kirya Gottleib 26 Chazon Ish 02-9910375 052-7665045

Cheftziba Klein 65/22 Ben Ish Chai 052-7143015

Sheinfeld Peretz 1/10A Ma'apilei Egoz 055-6690374

Psagot HaShiva Neimi 2/4 HaTavor 02-9912247 052-4643587

Bar Ilan Schwartz 5/10 Bar Ilan 077-9400200 052-7622292

Pick up your burn-treatment ointment TODAY at one of our convenient locations:

Tax receipts for Israel, the U.K. and the U.S. can be provided.

Free Loan of Medical Equipment- Available at Our Many Convenient Locations!

New! Now accepting donations via BIT!

053-926-5423
Or you can donate on our secure website: 
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https://www.rayze.it/ezratachim/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOyl8aIoL9oPLsgL4x3_xLBersJTJSSsrAD43uovEPeNtq8w/viewform


02-9990000 Ezrat AchimEzrat Achim

Win a free Night at the Kinar Hotel for Two (includes breakfast and dinner!)

Kinar Getaway 
for Two!

Sponsored by: Travel Deal 
02-999-8440, res@traveldealisrael.com 

www.traveldealisrael.com
ירושלים: 02-5829365

אבני החושן 1 גבעת זאב
בית שמש: 02-6284782 

 קדושת אהרון 8 

To order by phone: 

$20$20

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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                החדרים 
יח"ד + מרפסת, שירותים וג'קוזי  בחדר.
בנוסף 2 חדרים לזוגות, וצמוד אליהם 

חדר אמבטיה ושירותים.
כמו כן יש בקומה פינת ישיבה בין 
החדרים כשהספה נפתחת וניתן 

להשכיב בה ילדים.

    החדרים                  
2 חדרי שינה בכל חדר מיטה זוגית 
+ מיטה לילדים. צמוד אליהם חדר 
שירותים ומקלחת . כמו כן יש מרפסת 
עם פינת ישיבה לכיוון הנוף . 
ישנו חלל פתוח עם מיטה וניתן להשכיב 
שם ילדים. 

אירוח עד 20 איש5 חדרי שינה קומת בריכה וספאאזור ירושלים סוויטה לזוג באמצ"ע

v0548429901@gmail.com:להזמנות:054-8429901 מייל

חלל הסלון והמטבח 80 מ"ר,שולחן 
נפתח ל-22 סועדים, בסלון ישנו 

חלון פנורמי הפונה לגינה מעוצבת

מחפשים מקום לנופש כהלכתו המיועד לציבור הדתי והחרדי ברמת אירוח גבוהה ופעילויות מהנות? 
וילת האירוח המפוארת "תרשיש" היא המקום המושלם עבורכם. כאחד מהצימרים בירושלים והסביבה האהובים יותר שיש, הווילה 
יכולה להכיל קבוצות ולמשפחות עד עשרים איש ומותאמת במיוחד לחופשת נופש לציבור הדתי והחרדי על כל מגזריו, המבקש 

חופשה נעימה, מעוצבת ונוחה באווירה כפרית עם מגוון פעילויות איכותיות.

וילת האירוח חופשה בירושלים בהר שמואל, כ-2 דקות נסיעה מירושלים, היא הלוקיישן המושלם לחופשה ירושלמית רגועה, סמוך 
לעיר הבירה התוססת ולשלל האטרקציות שבה, אך עם זאת באווירה רגועה ואוויר הרים צלול, מקום כפרי ושקט. הווילה מפוארת  
ויוקרתית, מעוצבת ומסוגננת וכוללת חצר היקפית מטופחת. בווילה ארבע קומות, חמישה חדרי שינה, יחידת הורים עם מקלחת וג'קוזי, 
סלון רחב ידיים ומטבח פתוח ענק מאובזר ומתאים לציבור הדתי עם פלטת שבת ומיחם שבת. השולחן נפתח ל-22 סועדים וישנה 
אפשרות להוספת שולחן במידת הצורך. בכל קומה ישנה מרפסת הפונה לחצר המעוצבת, למדשאה או לנוף יפהפה של הרי ירושלים. 

חצר הווילה עוצבה עם גינה מרעננת המקיפה את הסלון . בחצר דשא,פינות ישיבה, טרמפולינה ונדנדה.

כמו כן יש לבית קומה מפנקת נפרדת מתחת לקומת הסלון .שיש בה בריכה מחוממת , ג'קוזי סאונה רפואית יבשה, שלחן סנוקר , יש 
לקומה דלת עם נעילה לבטיחות וצניעות ."השקענו הרבה מאוד כדי שהווילה תענה על כל הצרכים של מי שיגיע להתארח, זו וילה 
גדולה מאוד שמאכלסת כמות גדולה של אורחים ומעוצבת באופן מפואר ומזמין. היתרון הגדול שלנו הוא המיקום, באזור מאוד שקט 
ובאווירה כפרית ויחד עם זאת קרוב מאוד לכל האקשן והאתרים התיירותיים בירושלים. בנוסף, מתחם האירוח נמצא בסמיכות לבתי 

כנסת חסידי, ספרדי וליטאי ומקווה, כך שניתן מענה מושלם לאוכלוסייה הדתית והחרדית".
כמו כן יש אופציה לזוג באמצע שבוע להנות מכל הוילה שתעמוד לשירותכם כולל הקומת ספא.  

הסלון והמטבח

                
החדרים 

         
בריכה מחוממת קוטר 3.2 מצופה עץ
+ ג'קוזי ל- 4 אנשים, סאונה ושולחן סנוקר
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לעיר הבירה התוססת ולשלל האטרקציות שבה, אך עם זאת באווירה רגועה ואוויר הרים צלול, מקום כפרי ושקט. הווילה מפוארת  
ויוקרתית, מעוצבת ומסוגננת וכוללת חצר היקפית מטופחת. בווילה ארבע קומות, חמישה חדרי שינה, יחידת הורים עם מקלחת וג'קוזי, 
סלון רחב ידיים ומטבח פתוח ענק מאובזר ומתאים לציבור הדתי עם פלטת שבת ומיחם שבת. השולחן נפתח ל-22 סועדים וישנה 
אפשרות להוספת שולחן במידת הצורך. בכל קומה ישנה מרפסת הפונה לחצר המעוצבת, למדשאה או לנוף יפהפה של הרי ירושלים. 

חצר הווילה עוצבה עם גינה מרעננת המקיפה את הסלון . בחצר דשא,פינות ישיבה, טרמפולינה ונדנדה.

כמו כן יש לבית קומה מפנקת נפרדת מתחת לקומת הסלון .שיש בה בריכה מחוממת , ג'קוזי סאונה רפואית יבשה, שלחן סנוקר , יש 
לקומה דלת עם נעילה לבטיחות וצניעות ."השקענו הרבה מאוד כדי שהווילה תענה על כל הצרכים של מי שיגיע להתארח, זו וילה 
גדולה מאוד שמאכלסת כמות גדולה של אורחים ומעוצבת באופן מפואר ומזמין. היתרון הגדול שלנו הוא המיקום, באזור מאוד שקט 
ובאווירה כפרית ויחד עם זאת קרוב מאוד לכל האקשן והאתרים התיירותיים בירושלים. בנוסף, מתחם האירוח נמצא בסמיכות לבתי 

כנסת חסידי, ספרדי וליטאי ומקווה, כך שניתן מענה מושלם לאוכלוסייה הדתית והחרדית".
כמו כן יש אופציה לזוג באמצע שבוע להנות מכל הוילה שתעמוד לשירותכם כולל הקומת ספא.  

הסלון והמטבח

                
החדרים 

         
בריכה מחוממת קוטר 3.2 מצופה עץ
+ ג'קוזי ל- 4 אנשים, סאונה ושולחן סנוקר

קומת הספא

וילה תרשיש
וילת ספא באווירה כפרית ופסטורלית

                החדרים 
יח"ד + מרפסת, שירותים וג'קוזי  בחדר.
בנוסף 2 חדרים לזוגות, וצמוד אליהם 

חדר אמבטיה ושירותים.
כמו כן יש בקומה פינת ישיבה בין 
החדרים כשהספה נפתחת וניתן 

להשכיב בה ילדים.

    החדרים                  
2 חדרי שינה בכל חדר מיטה זוגית 
+ מיטה לילדים. צמוד אליהם חדר 
שירותים ומקלחת . כמו כן יש מרפסת 
עם פינת ישיבה לכיוון הנוף . 
ישנו חלל פתוח עם מיטה וניתן להשכיב 
שם ילדים. 

אירוח עד 20 איש5 חדרי שינה קומת בריכה וספאאזור ירושלים סוויטה לזוג באמצ"ע

v0548429901@gmail.com:להזמנות:054-8429901 מייל

חלל הסלון והמטבח 80 מ"ר,שולחן 
נפתח ל-22 סועדים, בסלון ישנו 

חלון פנורמי הפונה לגינה מעוצבת

מחפשים מקום לנופש כהלכתו המיועד לציבור הדתי והחרדי ברמת אירוח גבוהה ופעילויות מהנות? 
וילת האירוח המפוארת "תרשיש" היא המקום המושלם עבורכם. כאחד מהצימרים בירושלים והסביבה האהובים יותר שיש, הווילה 
יכולה להכיל קבוצות ולמשפחות עד עשרים איש ומותאמת במיוחד לחופשת נופש לציבור הדתי והחרדי על כל מגזריו, המבקש 

חופשה נעימה, מעוצבת ונוחה באווירה כפרית עם מגוון פעילויות איכותיות.

וילת האירוח חופשה בירושלים בהר שמואל, כ-2 דקות נסיעה מירושלים, היא הלוקיישן המושלם לחופשה ירושלמית רגועה, סמוך 
לעיר הבירה התוססת ולשלל האטרקציות שבה, אך עם זאת באווירה רגועה ואוויר הרים צלול, מקום כפרי ושקט. הווילה מפוארת  
ויוקרתית, מעוצבת ומסוגננת וכוללת חצר היקפית מטופחת. בווילה ארבע קומות, חמישה חדרי שינה, יחידת הורים עם מקלחת וג'קוזי, 
סלון רחב ידיים ומטבח פתוח ענק מאובזר ומתאים לציבור הדתי עם פלטת שבת ומיחם שבת. השולחן נפתח ל-22 סועדים וישנה 
אפשרות להוספת שולחן במידת הצורך. בכל קומה ישנה מרפסת הפונה לחצר המעוצבת, למדשאה או לנוף יפהפה של הרי ירושלים. 

חצר הווילה עוצבה עם גינה מרעננת המקיפה את הסלון . בחצר דשא,פינות ישיבה, טרמפולינה ונדנדה.

כמו כן יש לבית קומה מפנקת נפרדת מתחת לקומת הסלון .שיש בה בריכה מחוממת , ג'קוזי סאונה רפואית יבשה, שלחן סנוקר , יש 
לקומה דלת עם נעילה לבטיחות וצניעות ."השקענו הרבה מאוד כדי שהווילה תענה על כל הצרכים של מי שיגיע להתארח, זו וילה 
גדולה מאוד שמאכלסת כמות גדולה של אורחים ומעוצבת באופן מפואר ומזמין. היתרון הגדול שלנו הוא המיקום, באזור מאוד שקט 
ובאווירה כפרית ויחד עם זאת קרוב מאוד לכל האקשן והאתרים התיירותיים בירושלים. בנוסף, מתחם האירוח נמצא בסמיכות לבתי 

כנסת חסידי, ספרדי וליטאי ומקווה, כך שניתן מענה מושלם לאוכלוסייה הדתית והחרדית".
כמו כן יש אופציה לזוג באמצע שבוע להנות מכל הוילה שתעמוד לשירותכם כולל הקומת ספא.  
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Smile! Tzimmer 
Escape!

Two Nights (for a couple) at 
Villa Tarshish in Har Shmuel!
(mid week- not on vacations or holidays)

וילה תרשיש
וילת יוקרה באוירה כפרית ופסטורלית

Contact: 02-992-3363, Nachal Tamar 1, Bet Shemesh
 Contact: tuv-zimer.co.il/show_zimmer/723
v0548429901@gmail.com | 054-842-9901

Simcha Braces!
5,000 NIS Discount! 

To order by phone: 

$20$20

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499


02-9990000 Ezrat AchimEzrat Achim

"Prayer at the Kotel" by the Artist, 

Moshe Braun 
Artwork MiniBar

 (3500 NIS value)

 Moshe Braun 
relies on 
intuition and 
inspiration to 
capture the 
spirit, beauty 
and longing, 
the history and 
the majesty, 
of the Jewish 
people and the 
land of Israel. 
He has gained 
renown for his 
use of color to 
communicate 
feeling and his 
fine attention to 
intricate detail

(Does not include 290 
NIS fee for delivery 
and installation).

Sponsored by Aqua Feel.  Contact: 03-774-4000. 

Mini Bar 
with 
Filter and 
Shabbat 
Setting!

Contact: 02-999-1391, moshebraun.com 

To order by phone: 

$20 $20

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499


02-9990000 Ezrat AchimEzrat Achim

Sail 
Away! 

Enjoy a Two Hour Private 
Sailing Trip From Tel Aviv 
or Ashdod Marina (up to 8 
people)

Pure 
Water
Under Counter 3 stage 

American Drinking Water 

Filtration System with 

Drinking Faucet! 

(includes installation).

Sponsored by Avital Gold.  
Contact: 050-320-1948

Sponsored by: On Tap Plumbing (Yosef Raymond).  

Contact: service@ontap.co.il, 02-993-1100, 054-805-8111

To order by phone: 

₪ $15$15

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499


02-9990000 Ezrat AchimEzrat Achim

NIS

GIFT CERTIFICATE

BANANA- CLOTHING FOR WOMEN AND GIRLS

W W W . B A N A N A - F A S H I O N . C O . I L

TAX TIME!
Professional U.S. Tax Return Prep!

(Value $285)

Sponsored by: PW Tax.  

Contact: pesach@pwtax.com

expattaxcpas.com/israel

077-228-5371

W W W . B A N A N A - F A S H I O N . C O . I L
Bananafashionisrael@gmail.com :להזמנת קטלוג להזמנה טלפונית: 050-680-5563   

צעירושלים: קניון רמות | סנטר 1 בני ברק: הרב קוק 1 מודיעין עילית: שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית
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To order by phone: 

$15 $15

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499


02-9990000 Ezrat AchimEzrat Achim

Sponsored by Hadran. 

*3230, sales@hadran.net,

 hadran.net

Win a "Kosher" Samsung Tablet! 

ONEG SHABBOS

Shabbos 
Takeout 

for 2 
(600 NIS Value)

Set of 
Leather 
Bound 

Zemiros

Challah 
Tray

Leather 
Decoration 

for Wine 
Bottle

Leather 
Cover for 
Challah 

Deluxe 
Fruit 

Platter

Candy 
Platter

Weissmandl CateringWeissmandl CateringWeissmandl CateringWeissmandl CateringWeissmandl CateringWeissmandl CateringWeissmandl Catering
An Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to RememberAn Event to Remember

weissmandlcatering@gmail.com

054-252-4496

weissmandlcatering@gmail.com

054-252-4496

weissmandlcatering@gmail.com

054-252-4496

weissmandlcatering@gmail.com

054-252-4496

ווייסמאנדל קייטרינגווייסמאנדל קייטרינגווייסמאנדל קייטרינגווייסמאנדל קייטרינג
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 Weissmandl Catering

Contact: 054-252-4496

weissmandlcatering@gmail.com

 zmwcatering.com

 Sponsored by: Shai Art in Leather

Contact: shaijudaica.co.il

02-581-4407

Nahar Hayarden 12 Floor -3 Bet Shemesh

Pri Hadar

Contact: prihadarfruits@gmail.com

 prihadar.co.il, 058-747-4916 

Mimi Shwekey Tablecloths

Contact: 052-523-6366

Mini Machane Yehudah

Contact: 02-671-5515

Nachal Zohar 12, Bet Shemesh       

Shabbos 
Tablecloth

To order by phone: 

$15$15

פשוט עובד.

KOSHER 
TABLET

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499


02-9990000 Ezrat AchimEzrat Achim

ALL FOR 
HIM!

Kosher 
Phone! 

Wireless 
Earbuds!

053-394-4448

 Custom 
Made

 Door Sign

 Pen with Built-in 
Customized Stamper

 Belt 
and Tie 

Voucher!

Adore Menswear 
02-999-6367, 

Kishon 48 (near PAGI)

 050-417-7166
clickphone177@gmail.com

Bool Star: 053-394-4448

Shay v'Shelet 
az8050@gmail.com

02-991-8050
shayshelet.co.il

 Sorek 31 
(parking lot under 
Shuk Mehadrin)

LaserStore 
053-311-1121 

Rashbi 2, 
Bet Shemesh

Digital 
Alarm 
Clock!

₪ 70

To order by phone: 

$15$15

100NIS

Sashimi 

Swedish 
Massage with 

Hot Stones

Facial by Melody

ALL FOR 
HER!
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Boutique

02-6303770 :ןופלט 40 והימרי :םילשורי ףינס
0584124827 וא 050-4124827 :םואיתב 43/1 איבנה קוקבח :שמש תיב ףינס
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Tamari, Contact: 
052-343-4315 

Nachal Ein Gedi 47

Lili Sock Shop 
Iilisockshop.co.il

02-9997454 

Nachal Nitzanim 5, RBS-A

Debby's Dresses 
050-412-4827 
Chabakuk 43/1

sashimibeitshemesh@gmail.com

 sashimi.co.il, 02-547-7070

 Yigal Alon 24, Bet Shemesh

Dikla Lynn
052-624-4100

058-530-9161
tovamiller29@gmail.com

Sara Leah
Contact: 052-650-6023

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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Free Pair of Prescription Glasses! (Up to 400 NIS value)

STYLISH EYEWEAR

CLEANEST 
CAR IN 
TOWN!

Keep Your Car Looking 
Great with 10 CAR WASHES 

Mishkaf-ayin. Ben Ish Chai 75, Bet Shemesh, m8000818@gmail.com, 08-800-0818.  054-488-2116, Nachal Lachish 1, Bet Shemesh

CLEANEST 
CAR IN 
TOWN!

To order by phone: 

$10$10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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PHOTO 
SHOOT!

Family or Bat Mitzvah 
Photo Shoot by Elana Louis!

SEE IN STYLE
Einit Prescription Sunglasses!

elanalouisphotography@gmail.com

elanalouis.com, 054-843-0459

Sponsored by Einit. 

einit-optics.co.il, 02-991-8111, Nachal 
Zohar 10, RBS-A

FOUR WINNERS!

(Up to lens correction #5)

To order by phone: 

$10$10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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 REGAL

Variety of Regal 
DVDs! Includes 

Once Upon A 
Princess, Siam and 
I, The Regal Girls' 
Choir plus a USB 

with another show!  
Two winners!!  

Private Animal Show for a Family or Group 
of up to 30! (Bet Shemesh-Jm Area Only). 
Perfect for a birthday party, family get-
together or just because!

ANIMAL 
EXTRAVAGANZAלעוף מהנאה

הפעלה עם בעלי חיים במעונות וגנים

058-6000-314
אלישבע זוננפלד

Two winners!!

To purchase DVDs 
in RBS-A

Rivka Lapides
Nachal Sorek 17/11

(02)999-3426

Chavayot

 058-600-0314

 elisheva014@gmail.com

To order by phone: 

$10 $10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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One Hour Family Swim

Glidaland 
(50 NIS 

Gift Card)

Ten 
Tickets to 

Speedi-Kef

ROCK
'N ROLL

300 NIS 
Credit
for a Bike! 

Karaoke Machine with 
Wireless Microphone!

Kelaty Pool
054-220-2377

 054-531-8903, 
Nachal Nitzanim 16, RBS-A        

speedi-kef.co.il
 02-5330260/1, 

Whatsapp: 052-338-5029, Mevo 
Beitar (5 minutes outside Beitar)

FAMILY 
TRIP 
TIME

Bike Line 
 053-390-4005, 

Nachal Lachish 1, Bet Shemesh.

myhomeplace.co.il 
Abaye 5, Bet Shemesh

02-571-7910

To order by phone: 

$10$10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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PLAY
TIME!!

Two Large 
Playmobil 
Playtents 

(Police Station 
and Fire Station)

"T'fos et Hakos" 
Kids' Game

Fun Slide

Treat Yourself 
to something 
special at 
Pinsky
Jewelry!

(500 NIS 
Store 
Credit)

BEJEWELED

Contact: 02-999-4653, Nachal Dolev 28, RBS-A 

Home Place 
myhomeplace.co.il

Abaye 5, Bet Shemesh
 02-571-7910.  

Anak HaMischak
Kedushat Aharon 6, Bet 
Shemesh, 02-999-9682 

9999681@gmail.com

Stern Toys 
Nahar Hayarden 38

 in the parking lot
02-561-0227

m0583217001@gmail.com

CLIKS- 
850 Piece 

Set

To order by phone: 

$10$10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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500 NIS towards your choice of: 
makeup purchase, lesson or application

MAKEOVER

Four 30 Minute 
Electrolysis Sessions! 

ELECTROLYSIS

Sponsored by
Shuly's Minerals 

Make Up.
054-308-0359

Sponsored by Electrolysis by 
Simcha. Contact: 058-502-0510 
electrolysisbysimcha@gmail.com

To order by phone: 

$10$10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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EXCEED 
YOUR 
GOALS!
Four Coaching sesssions

2 winners

SHOPPING

360NIS

Lili Sock Shop

200NISTalia's Designer Basics

Sponsored by Rochel Rubinoff, 
Contact: 054-335-5289, 

rochel.rubinoff@gmail.com

Lili Sock Shop
Iilisockshop.co.il, 

02-999-7454, 
Nachal Nitzanim 5, RBS-A

Talia's Designer Basics 
058-445-1979

29 Nachal Lachish, RBS A

To order by phone: 

$10 $10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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Pamper Yourself!
Two 

W
inners!

Sheitel Wash and Set 

Ladies Massage SPA DAY

Eyebrow & Lip 
Waxing and 

Haircut

Swedish  
Massage With 

Hot Stones

Rochel Rubinoff, 
Contact: 054-335-5289

 rochel.rubinoff@gmail.com

Sara Baila, Contact: 02-992-4745

Sponsored by Oriella
050-866-4579

Sponsored by Sara Leah
052-650-6023

To order by phone: 

$10$10

https://www.rayze.it/ezratachim/?preview=4499
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