עקב הביקוש הוספנו עוד ימים למכירה!
תאריך אחרון לקניית כרטיסים :י' באלול  18 -לאוגוסט

בס"ד

שותפים יקרים!
שהתחלתי את הפעילות לפני כעשרים שנה ,זה הסתכם בכמה מכשירי אדים
וקביים שהחזקתי בבית כדי שאוכל לתת למי שצריך וכן במתן סיוע רפואי מינימלי
ובטיפול בכוויות ,כל זאת בניסיון לעזור לכל אחד כמה שאפשר.

הסעות לבתי
חולים

טיפול בכוויות

מועדונית
לילד המיוחד

ארוחות
מוכנות

ציוד רפואי
חינם

נסיעות
לחולים

עזרה לאמהות
טריות

עזרה
לקשישים

חדר סנוזלן

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

כיום ,אחרי עשרים שנה ,זכינו ברוך השם שהפעילות הפכה למערך המעניק
תמיכה רפואית בכל רחבי העיר עשרות פעילים ומתנדבים ,השאלת ציוד רפואי
מכל הסוגים ,הסעות לבתי חולים ועוד ועוד .בנוסף ,אנו מציעים עזרה בתחומים
נוספים שאינם נוגעים דווקא ברפואה כגון :אספקת מזון למשפחות חולים ,אגף
לילד המיוחד הכולל מועדוניות יום וסופ"ש ימי כיף ומחנה קיץ וכל זאת בליווי
עשרות מתנדבים ואנשי מקצוע .אני מסתכל כיום על היקף הפעילות של עזרת
אחים ואני נדהם!
אחרי עשרים שנה הפכנו להיות המעטפת הרפואית לכל אחד ואחת מתושבי בית
שמש אשר נקלעו למצב המצריך סיוע מכל סוג שהוא ,כל מקרה הדורש עזרה
רפואית ,השאלת ציוד וטיפול במקרי מוות ל"ע .מגיע לידי הארגון ומקבל מענה
באופן מקסימלי על ידי צוות מנוסה ואחראי ,בין אם מדובר בציוד ועזרה טכנית .בין
אם מדובר בעזרה רפואית ומקצועית
אני חייב את תודתי העמוקה לכל אחד ואחת מכם ,שנדבו ליבם ועזרו להתפתחות
והתרחבות הארגון .כל אחד כפי יכולתו ולפי סוג העזרה שבחר ,בלעדיכם ובלעדי
הלב הענק שלכם לא היינו מצליחים להגיע למצב המבורך הזה ..בואו נמשיך
להחזיק יחד את הפעילות החיונית הזאת וניתן עוד למען הגדלתה והתרחבותה
לעוד תחומים ובעזרת השם נגיע למצב שבו נוכל להבטיח שכל תושבי בית שמש
שנקלעו למצב רפואי ל"ע יקבלו את כל הסיוע הנדרש ויעברו את הקושי הזה
בקלות ובמהירות ,אמן!
אברהם קאפ
מייסד ויו"ר הארגון

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

חבילות:

רשימת סניפי השאלת הציוד לפי שכונות ורחובות
רשימת סניפי השאלת הציוד לפי שכונות ורחובות

052-7678553
יונה בן אמיתי 3/18
גרינמן
רמה ג1
02-9990000
נחל לכיש 2
גרינמן
רמה ג1
02-9990000
עזרת אחים נחל לכיש 2
רמה א
054-8419112
מרים הנביאה 1/6
גולדברג
רמה ג2
054-4576543
הרש''פ הירש 6/1
מרים הנביאה 1/6
גולדברג
רמה ג2
054-4576543
טיטלבוים הרש''פ הירש 6/1
רמה א
תורמים
02-9994704
רבינא 11/5
צישנסקי
רמה ד
הרב ישראל גרוסמן 052-7175131 052-7175181 8/22
רבינא 11/5
צישנסקי
רמה ד
הרב ישראל גרוסמן 052-7175131 052-7175181 8/22
רמת אברהם אקר
052-7665045 02-9910375
חזון איש 26
גוטליב
קריה
053-3120697 02-9920697
הרצוג 47/9
חזון איש 26
גוטליב
קריה
053-3120697 02-9920697
הרצוג 47/9
קורנבליט
רמה ב
₪
052-7143015
בן איש חי 65/22
קליין
חפציבה
053-4102991 02-9912291
רבי אלעזר 3/8
בן איש חי 65/22
קליין
חפציבה
053-4102991 02-9912291
רבי אלעזר 3/8
רבינוביץ
רמה ב
וקבל
055-6690374
מעפילי אגוז10א1/
פרץ
שינפלד
053-3177190 077-3355046
נהר הירדן 27/21
מעפילי אגוז10א1/
פרץ
שינפלד
053-3177190 077-3355046
נהר הירדן 27/21
גרינבוים
רמה ב
₪
052-4643587 02-9912247
התבור 2/4
פסגות השבע נעימי
האדמור מבעלזא 052-7610090 077-4422117 13/13
לקניית2/4
התבור
פסגות השבע נעימי
האדמור מבעלזא 052-7610090 077-4422117 13/13
זייבלד
רמה ב
כרטיסים
052-7622292 077-9400200
בר אילן 5/10
שוורץ
בר אילן
חבקוק הנביא 052-8396538 33/14
בר אילן 5/10
שוורץ
בר אילן
ורחובותהנביא 052-8396538 33/14
חבקוק
כץ
רמה ג1
שכונות
לפי
שאלת הציוד
יונה בן אמיתי 3/18

תרום 320

420

רמה ג1

גרינמן

יונה בן אמיתי 3/18

052-7678553

רמה ג2

גולדברג

מרים הנביאה 1/6

054-8419112

052-717513

רמה ד

צישנסקי

רבינא 11/5

02-9994704

053-312069

קריה

גוטליב

חזון איש 26

02-9910375

053-410299

חפציבה

קליין

בן איש חי 65/22

052-7143015

053-317719

שינפלד

פרץ

מעפילי אגוז10א1/

055-6690374

052-761009

פסגות השבע

נעימי

התבור 2/4

02-9912247

בר אילן

שוורץ

בר אילן 5/10

052-7622292 077-9400200

052-7678553

054-8419112
ל'עזרת אחים' וזוכים בכפליים!!
02-9994704

תרום 800

02-9910375
תרום 575

052-7665045
₪

052-7143015

וקבל

₪

וקבל

1150

800

055-6690374
₪
052-4643587
02-9912247
לקניית כרטיסים

₪
לקניית כרטיסים

052-7622292 077-9400200

לקניית כרטיסים ניתן לפנות אלינו באחת מהדרכים הבאות:
באתר(באנגלית)
להזמיןבאתר
להזמין
(באנגלית)

www.rayze.it/ezratachim

טופסמקוון
למלאותטופס
למלאות
מקוון

052-7665045

לשלוח מייל

auction@ezratachim.com
052-4643587

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

להתקשר למשרד עזרת אחים

999-0000

Whatsapp

+972 2-636-9220

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

70

₪

70

חופשה במלון כינר

₪

לילה לזוג במלון כינר כולל ארוחת בוקר וארוחת ערב

בחסות :טרוול דיל ליצירת קשר02-999-8440 :
res@traveldealisrael.com
www.traveldealisrael.com

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

ירושלים02-5829365 :
אבני החושן  1גבעת זאב

לקניית כרטיסים באתר

בית שמש02-6284782 :
קדושת אהרון 8

לעוד אפשרויות

70

₪

קומת הספא

תחייכו!

 ₪ 5000עבור טיפול אורתודנטי מלא
במרפאת שיניים שמחה ברייסיס
ד"ר אליהו גרמן  -אורטודנט מומחה מארה"ב

70

להינות
בווילה
תרשיש
וילה תרשיש

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

₪

קומת הספא

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

וילת ספא באווירה כפרית ופסטורלית

 2לילות לזוג באמצ"ש
לא בחופשות וחגים

הסלון והמטבח
חלל הסלון והמטבח  80מ"ר,שולחן
נפתח ל 22-סועדים ,בסלון ישנו
חלון פנורמי הפונה לגינה מעוצבת

תרשיש
וילהוילהתרשיש
וילת ספא באווירה כפרית ופסטורלית

וילת יוקרה באוירה כפרית ופסטורלית

הסלון והמטבח

קומת הספא

חלל הסלון והמטבח  80מ"ר,שולחן
נפתח ל 22-סועדים ,בסלון ישנו
חלון פנורמי הפונה לגינה מעוצבת

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

נחל תמר  1בית שמש 02-992-3363

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

tuv-zimer.co.il/show_zimmer/723 | v0548429901@gmail.com
טל054-842-9901 :
החדרים
כרטיסים באתר
לקניית
קומת הספא

יח"ד  +מרפסת ,שירותים וג'קוזי בחדר.
בנוסף  2חדרים לזוגות ,וצמוד אליהם
בריכה מחוממת קוטר  3.2מצופה עץ

לעוד אפשרויות

70

₪

יצירת מופת
אמנותית!

70

₪

מיני בר

תמונה "תפילה בכותל"

של האומן משה בראון (שווי  3,500ש"ח)

מכשיר
מיני בר
מתאים
למצב שבת
כולל מסננת

לא כולל הובלה
והתקנה ( 290ש"ח)
moshebraun.com | 02-999-1391

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

בחסות :אקווה פיל ,03-77-44-000 .משרד רוזובסקי  12בני ברק

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

50

₪

אטרקציה
ימית!
שייט למשפחה עד
 8נפשות שעתיים

מים
טהורים!
מסנן מים מתחת לשיש עם
ברז לשתיה
(כולל התקנה)
מערכת סינון מי שתייה אמריקאית
עם ברז שתייה

בחסות :און טאפ אינסטלציה (יוסף ריימונד)
service@ontap.co.il | 054-805-8111

בחסות :אביטל גולד
050-320-1948

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

50

₪

50

₪

50

₪

שובר מתנה במיוחד בשבילך
₪

הכנת דו"ח מס שנתי עבור ארה"ב

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

השובר בתוקף עד  | 30.9.2021למימוש בחנויות הרשת בלבד | כולל פרטים במבצע

(רק לארה"ב!)

בחסותPW Tax :
pesach@pwtax.com
expattaxcpas.com
טל077-228-5371 :

להזמנת קטלוגBananafashionisrael@gmail.com :
להזמנה טלפונית050-680-5563 :
באתר
אפשרויותW W W . B A N
לעוד A N A
- FA S H
כרטיסים I O
לקניית N . C O
.IL

השובר בתוקף עד  | 30.9.2021למימוש בחנויות הרשת בלבד | כולל פרטים במב

דו"ח מס

להזמנת קטלוגBananafashionisrael@gmail.com :
להזמנה טלפונית050-680-5563 :
W W W. B A N A N A - FA S H I O N . C O . I L
ירושלים :קניון רמות | סנטר  1בני ברק :הרב קוק  1מודיעין עילית :שד' יחזקאל  ,2מרכז עסקים עילית
להזמנת קטלוגBananafashionisrael@gmail.com :
להזמנה טלפונית050-680-5563 :
W W W. B A N A N A - FA S H I O N . C O . I L
ירושלים :קניון רמות | סנטר  1בני ברק :הרב קוק  1מודיעין עילית :שד' יחזקאל  ,2מרכז עסקים עילית

השובר בתוקף עד  | 30.9.2021למימוש בחנויות הרשת בלבד | כולל פרטים במבצע

לרכישה ברשת האופנה בננה

טאבלט
מאושר
של חברת סמסונג

Weissmandl Catering
An Event to Remember
ווייסמאנדל קייטרינג

©MWDesig�s: mmw5494@g�ail.com

50

₪

תרומת:

עונג שבת

weissmandlcatering@gmail.com
054-252-4496

בחסות :קייטרינג וויסמאנדל
054-252-4496
weissmandlcatering@gmail.com

מעמד
זמירות שבת
מעור אמיתי

אוכל לשבת
ל 2אנשים
(שווי )₪ 600

מגש
לחלות
בחסות :שי אומנות בעור
נהר הירדן 12
קומה  -3בית שמש 02-581-4407
מלכי ישראל  8ירושלים 02-502-1174
shaijudaica.co.il

בחסות :פרי הדר
prihadarfruits@gmail.com
prihadar.co.il
058-7474916

פשוט עובד.

בחסות :הדרן hadran.net
*3230
sales@hadran.net

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

50

₪

בחסות :מימי שווקי
052-523-6366

(שווי )₪ 350

כיסוי מעור
לסכין לחלות
מפה
לשלחן
שבת
מגש
ממתקים

מתלה
לבקבוק יין
מעור

בחסות :מיני מחנה יהודה
נחל זוהר 02-671-5515 .12

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

מגש
פירות

טיפול פנים

עיסוי שוודי
רפואי,
אבנים חמות

₪

360

360

₪

100

₪

שובר ב'סשימי'
בחסות :סשימי,
sashimibeitshemesh@gmail.com
sashimi.co.il | 02-547-7070
יגאל אלון  ,24בית שמש

₪

בחסות :שרה לאה
052-650-6023

ב'לילי גרביים'

50

₪

בחסות:
לק ג'ל של דיקלה לוין
052-624-4100

בחסות :לילי גרביים,
lilisockshop.co.il
02-999-7454
נחל ניצנים 5

200

במיוחד
בשבילה!

בחסות :מלודי
058-530-9161
tovamiller29@gmail.com

ב'שמלות דבי'

50

₪

כוי ב'תמרי'
זי

לק ג'ל

זכות
לעניבה
וחגורה

בחסות:
שמלות דבי
050-412-4827
חבקוק הנביא 43/1

במיוחד
בשבילו!
מכשיר
פלאפון
בחסות :קליקפון

בחסות :אדור אופנת דניאל.
יצירת קשר02-999-6367 :
קישון ( 48ליד פאגי).

שעון
מעורר
דיגיטלי
בחסות :בול סטאר
053-394-4448
053-394-4448

שלט
לדלת

050-417-7166
clickphone177@gmail.com
סניף ירושלים :ירמיהו  40טלפון02-6303770 :
סניף בית שמש :חבקוק הנביא  43/1בתיאום 050-4124827 :או 0584124827

עט עם חותמת

Boutique

אוזניות
אלחוטיות

בחסות :תמרי
,052-343-4315
נחל עין גדי ,47

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

בחסות :ליזר סטור
,053-311-1121
רשב"י  ,2בית שמש

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

בחסות :שי ושלט
02-991-8050
az8050@gmail.com
shayshelet.co.il
נחל שורק 31
(חניון תחת שוק
מהדרין)

35

35

₪

₪

לראות בסטייל

משקפיים
( 400ש"ח)

בחסות משקף-עין .בן איש חי  75בית שמש
m8000818@gmail.com ,08-800-0818

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

הרכב הכי נקי
בעיר  10שטיפות רכב
בחסות ,CAR RBS:ירוחם  ,054-488-2116נחל לכיש  1רמה א'

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

צילום

35

₪

צילום משפחתי או
צילום לבת מצווה

35

₪

einit-optics.co.il
02-991-8111
נחל זוהר 10

לראות טוב
בחסות :אילנה לואיס
elanalouisphotography@gmail.com
elanalouis.com | 054-843-0459

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

עינית משקפי שמש עם
מספר עד 5-
ארבע זוכים!!
לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

35

₪

ריגל הופעות!

35

₪

בחסות :ריגל הפקות.
יצירת קשר לקניית
:DVD/USB
רבקה לפידות
נחל שורק 17/11
02-999-3426

2ז

כיות

3 DVD
+ USB

עם הופעה נוספת

לעוף מהנאה

הפעלה עם בעלי חיים במעונות וגנים

בחסות :חוויות
058-600-0314
אלישבע זוננפלד

elisheva014@gmail.com
058-6000-314

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

חוויה משפחתית
עם חוויות
הפעלה משפחתית בבעלי חיים לקבוצה
או משפחה עד  30איש בשווי ₪ 500
באזור ב"ש וירושלים לא צפון הארץ

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

35

₪

10
כרטיסי כניסה
ל'ספידיכיף'

בחסות :ספידי כיף
speedi-kef.co.il
052-338-5029| 02-533-0260/1
מבוא ביתר ( 5דקות מחוץ לבית"ר)

₪ 50

טיול
משפחתי

מהכח אל
הפועל
רמקול עם
מיקרופון אלחוטי

זיכוי
₪ 300
לאופניים

ב'גלידלנד'
בחסות :גלידלנד
054-531-8903
נחל ניצנים  16רמת ב"ש א'

שעת שחייה למשפחה
ב'בריכת כלאתי'
בחסות :בריכת כלאתי
ליצירת קשר054-220-2377 :

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

בחסות :הום פלייס.
myhomeplace.co.il
אביי  5בית שמש02-571-7910 ,

לקניית כרטיסים באתר

בחסות :בייק ליין.
053-390-4005
נחל לכיש  ,1בית שמש

לעוד אפשרויות

35

₪

35

₪

 2אוהלים
גדולים מבית
פליימוביל

זמן
לשחק

משטרה ומכבי אש

בחסות :ענק המשחק
02-9999-682
קדושת אהרון  6בית שמש
9999681@gmail.com

בחסות :הום פלייס.
myhomeplace.co.il
ב"ש :רח' אביי 5
02-5717910
י"ם :רח' יחזקאל 4
02-623-1342

 ₪ 500לקניית
תכשיט
תפנקי את עצמך עם
תכשיט מיוחד מפינסקי
תכשיטים!

קליקס
850
חלקים
משחק
"תפוס ת'כוס"

מגלשה

בחסות :שטרן טויס,
02-561-0227
נהר הירדן  38בחניה
m0583217001@gmail.com.

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

 ,02-999-4653נחל דולב  ,28רמב"ש א

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

35

₪

35

₪

איפור

אפילציה

35

4
 30דקות כל טיפול

טיפולים של אפילציה

500

 ₪עבור מה שתבחרי :מייקאפ,
שיעור הדרכה ,או איפור לאירוע

בחסות:
המינרלים של שולי
054-308-0359

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

בחסות :אפילציה אצל שמחה
058-502-0510
Electrolysisbysimcha@gmail.com

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

₪

35

35

₪

₪

להשיג
את
המטרה
 4מפגשי קאוצ'ינג
 2זכיות!

בחסות :רחל רובינוף.
ליצירת קשר054-33-55-290 :
rochel.rubinoff@gmail.com

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

עושים
ופינג!
ש

200

₪

ר ביי

דיזיינ

ב'

סיק'

360

ב'
ל
י
ל
י
ג
ר
ב
י
ים'
לילי גרביים
יצירת קשר:
lilisockshop.co.il
02-999-7454
נחל ניצנים  ,5רמב"ש א'

דיזיינר בייסיקס-טליה גולדווג
יצירת קשר058-445-1979 :
נחל לכיש  ,29רמב"ש א'

לקניית כרטיסים באתר

₪

לעוד אפשרויות

35

עיסוי לנשים

₪

רחל רובינוף,
054-335-5289
rochel.rubinoff@gmail.com

יום ספא

35

₪

עיסוי שוודי רפואי,
אבנים חמות
בשווי ₪ 250

תפנקי
את
עצמך

בחסות :שרה לאה
052-650-6023

זו 2
כו
ת
!

גבות ,ושפתיים שעווה
תספורת

בחסות :אריאלה קוסמטיקה
050-866-4579

סידור פאה

שרה ביילא02-992-4745 ,

לקניית כרטיסים ניתן להתקשר02-9990000 :

לקניית כרטיסים באתר

לעוד אפשרויות

