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30המקומון החרדי בגני איילון - לוד

מייל
מהדורת  לעדכון פרטים אישיים 

בספר הטלפונים 
השכונתי
כנסו לאתר:

makor-moosmach.co.il

הקישו בגוגל 'מקור מוסמך'

!    עמוד 14  >>> ה ל ו ד ג ה ה  ח י ת פ ל ו  נ ו נ כ פלא פלוס   ה

הודעה
חשובה

אנו עובדים
כעת על עדכון
ספר טלפונים
שיצא בקרוב

בכדי לתת
מענה חיוני ומועיל
בין תושבי השכונה.

ניתן לעדכן
פרטים אישיים
בטל או במייל:

055.677.8780
 o�ce@makor-moosmach.co.il

המקומון החרדי בגני איילון - לוד



ל' כסליו תש"פ | 28.12.19 | גליון 230

 a0548459282@gmail.com  |  054-8459-282

עיצובים
לבית ולמשרד

נורות לד 
בעיצוב אישי

שלטים 
לדלת

עולם של יצירתיות
בחיתוכים אומנותיים

חיתוכית שמה לה למטרה להנגיש אליכם את עולם הלייזר.
מגוון של חומרים, גדלים ועיצובים - חוברים לאומנות חדשנית, 

בואו עם כל רעיון או עיצוב שתרצו לבצע
ואנחנו נעשה הכל כדי שתקבלו אותו מושלם בשבילכם!

בעלי עסק! דילים מיוחדים בשבילכם
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בס"ד

נתיבות המשפט 3 מודיעין עילית
9001767@gmail.com | 08-9741767 :טל  

לקוחות המגיעים לחנות - נא לתאם את הגעה עם יהודית 052-7637379

מחירים
חסרי תקדים

לתושבי
אחיסמך!

לבאים מאחיסמך: 
הסעה הלוך חזור
במחיר מסובסד*

עיצוב חינם!
ע"י מעצבת מקצועית

מגיעה לאחיסמך

החנות הותיקה והאמינה
במודיעין עילית

לא לשכוח להביא מידות

ש.
רא

 מ
ום

יא
ת

 ב
וד

בס
הס

ון.
קנ

ת
 ל

וף
כפ

*



ל' כסליו תש"פ | 28.12.19 | גליון 430

בתשואה  שווה  הכי  לוד  קדימה,  "בהסתכלות  הראשון. 
לנדל"ן, אנחנו נצפה כניסה של אוכלוסייה חזקה ונראה 
ישראל  המקרקעין,  שמאי  הסביר  מחירים"  של  נסיקה 

יעקב.
יצוין בהקשר זה כי בעשור האחרון, הופיעה לוד בעיתונים 
כעיר  בישראל,  המובילים  הכלכלה  ובאתרי  הכלכליים 
נוכח  בנדל"ן,  להשקעה  מעולה  הזדמנות  המהווה 
עליית מחירי הדירות בשיעורים הגבוהים שהיא רושמת. 
התשואה המשוקללת על דירה בלוד, המורכבת מתשואת 
כך  בישראל.  הגבוהה  היא  דירה,  שכר  ומתשואת  הון 
למשל, בדירת 3 חדרים רושמת לוד את העלייה הגבוהה 

ביותר של 32% במחירי השכירות.
ברציפות  עשורים  בשני  לוד  של  מיצובה  כי  ספק  אין 
משקף  מנדל"ן,  בתשואה  בישראל  הראשון  במקום 
ערים  ביקושים  ועל  בלוד  שיש  העצום  הפוטנציאל  את 
המבחנים  אחד  את  המהווים  בעיר  דירה  לרכישת 

להצלחה של הנהגת עיר. 
נוכח  רצון  שבע  היה  רביבו,  יאיר  עו"ד  העיר  ראש 
הנתונים: ההישג מבטא את האמון בעיר, של התושבים, 
של היזמים ושל המערכת הכלכלית וכמובן את המהפכה 
לתושבי  ישירה  ובפנייה  בעיר",  המתחוללת  האדירה 
תושבים  שלכם  האמון  בזכות  קורה  "זה  הוסיף:  העיר 
יקרים במהלכים שאני מוביל בעיר ובעבודה הקשה של 
ההנהגה שלצדי, העירייה וכלכלית לוד. הישג זה מתווסף 
הנכון.  הכיוון  על  המעידות  בשטח,  עובדות  של  לשורה 
יש עוד עבודה בשכונות הוותיקות ונשקיע בהן מאמצים 
התעסוקה  המגורים,  למרכז  להפוך  בדרך  לוד  רבים. 
הוא  הזה  ההישג  כי  תתגאו  ישראל.  לב  של  והתחבורה 

שלכם, בשבילכם ובשביל ילדיכם!"

עסקת  בלוד,  דירה  לרכוש  כדאי   - כסף"  "שווה   #
הוכתרה  שבועיים  שלפני  אחרי  הקרוב!  לעשור  חייכם 
שרשמה  לאחר  בנדל"ן,  הקודם  העשור  כשיאנית  לוד 
ועד   2011 משנת  הדירות  במחירי   80% של  עלייה 
היום, בדק צוות מומחים, בהם שמאי מקרקעין ומנהלי 
קרנות נדל"ן, מי העיר המומלצת ביותר לרכישת נדל"ן 
המובילות  הערים  חמש  את  ודירג  הקרוב,  בעשור 
# ראש  לוד!  בישראל כאשר במקום הראשון – העיר 
לשורה של  זה מתווסף  "הישג  רביבו:  יאיר  עו"ד  העיר 
בדרך  לוד  הנכון.  הכיוון  על  המעידות  בשטח,  עובדות 
והתחבורה של לב  להפוך למרכז המגורים, התעסוקה 
ישראל. תושבי לוד, תתגאו כי ההישג הזה הוא שלכם, 

בשבילכם ובשביל ילדיכם!"
 13 ערוץ  הביא  לוד,  שרושמת  המדהים  ההישג  את 
בכותרת כלכלית ראשית בתוכנית "שווה כסף" בהגשת 
הראשון  במקום  לוד  את  מכתיר  אשר  הדירוג  גל.  שרון 
לתשואה מנדל"ן, נקבע ע"י מיטב אנשי המקצוע, בהם 
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל,  חיים מסילתי – 
בישראל,  מקרקעין  שמאי  יו"ר  לשעבר   – דנוס  אוהד 
יו"ר ארגון המתווכים בישראל, נחמה בוגין  איציק לוי – 
– שמאית מקרקעין, איתן זינגר – מנכ"ל מדלן, ישראל 
יו"ר  מ"מ   – סולימני  אומיד  מקרקעין,  שמאי   – יעקב 
שמאי   – גסטפרוינד  אסף  המקרקעין,  שמאי  לשכת 

מקרקעין, ואמנון נזרי – מהנדס בניין ושמאי מקרקעין.
אילת  אחריה  יהודה,  אור  תפסה  השני  המקום  את 
– החמישי  ובמקום  חריש,   – רביעי  השלישי,  במקום 
בת ים. לוד אשר מתפתחת בצעדי ענק וצפויה להוסיף 
 15,000 ועוד  ואיכותית,  בבנייה חדשה  יח"ד  כ-20,000 
הוותיקות  בשכונות  עירונית  התחדשות  במסגרת  יח"ד 
במקום  כאמור  זוכה  העיר,  ברחבי  בינוי  פינוי  ובמתחמי 

רבני  בהשתתפות  גדולה,  בהתרגשות 
רוזלנל"ט  צבי  שבח  הרה"ג  השכונה, 
ברוידא  אברהם  חזקיהו  והרה"ג 
נפתח  השכונה  ובני  אברכי  ובהשתתפות 
השכונה.  לקהילות  משותף  הוראה   בית 
הרב  ברחוב  ממוקם  ההרואה  בית 
ראשונה. קומה   7 דירה   6  אלישיב 

שעות פעילות בית ההוראה כדלהלן:
יום א': 13:45-14:15
 יום ב': 20:10-20:40
יום ג': 19:00-20:00
יום ד': 20:10-20:40
יום ה': 19:00-20:00

מוצאי שבת: 21:30-22:00
פעילות  שעות  יתווספו  האכלוס  עיבוי  עם 

בבית ההוראה 

לוד מקום ראשון בישראל
בתשואה מנדל"ן 

 נפתח בית הוראה משותף לקהילות 
'דרך אמונה' ו'קהילות יעקב'
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שבט אשר 9 קומה 4 דירה 18
שעות פתיחה: 20:30-22:00 או בתאום מראש בטלפון 052-7147346 

ליעוץ והזמנות מחשבים ניידים, מדפסות ועוד 052-7602133 אברהם 

מבצע מיוחד
לרגל הפתיחה!
נטסטיק + סים

ב200 ש"ח
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ליווי עסקים חדשים וותיקים
פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ וניכויים

דוחו"ת שנתיים לעצמאים ושכירים
החזרי מס / הצהרות הון

יצוג מול רשויות המס וביטוח לאומי

עומדים לפתוח
עסק חדש בשכונה?

יש לכם עסק קיים?

שכיר/ה אולי
מגיע לך החזרי מס?

חשבונאות ומיסים
 גני איילון

HL

יעוץ ראשוני

חינם!

ליווי אישי לאורך כל הדרך
הילה לוין

שבט אשר 9 גני איילון
052.761.4512

  hila.misim@gmail.com
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Queens
 מזמינה אותך להתחדש

 במיטב החברות והמותגים
ולהנות  מחווית קניה

 יוקרתית, אישית ומקצועית 
  

חדשה בשכונה?
תתחדשי!

- לרגל הפתיחה -
שי לעשר הקונות הראשונות

 שעות פתיחה:  יום חמישי 20:30-22:30    או בתאום מראש

מכבדים את כל אמצעי התשלום        רח' הרב אלישיב 8/11  0504106532

Queens
. ה כ ל מ ה  ש י א ל  כ  . ס נ י ו ו ק

בס"ד

הלבשה אישית    חולצות ב.   חלוקים   כותנות    כיסויי ראש    גרבי נשים    ועוד
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פורניר 
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כל סוגי התספורות לגברים על פי ההלכה
תספורת מספר אחיד כל הראש

תספורת מדורגת
סידור זקן

מקווה ממוקם במרחק הליכה מהמספרה

המספרה עובדת למעלה מ15 שנים

רחוב אילת 15
שעות פתיחה: רביעי חמישי 16:00-20:00

ימי שישי (שעון חורף) 9:00-14:00
ובתאום מראש

054-697-8387

מ עיצובים 021595186 ח.פ.
ס: נ.

מ
תיק 

גבריםמספרת

מקווה

דואר
ישראל

מספרה

תספורת
"חלאקה" 

חינם!!

הנחה
לתלמידי ישיבות

ואברכים!

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

התקנת רשתות לחלונות מכל הסוגים:

דלת רשת
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לוח מוסמך
לשליחת מודעה חינם ללוח:

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

להשכרה מיידית באישור 
הוועד 4 חדרים ק"ב ברחוב 

שבט אשר, כ"א טובים, 
עדיפות לרוכשים משלב ב', 

3500 ₪ גמיש. לרציניים: 
 0583252907

להשכרה דירת ארבעה 
חדרים, מסורגת, כיווני 

אוויר מצוינים לטווח ארוך. 
לפרטים:0527632456

להשכרה דירת 4 חדרים 
ברחוב שבט אשר 11 קומה 2 

חזית 0533106526

מחפשים דירה להשכרה 3-4 
חד' מיידי לטווח ארוך

050-4127276 

 באחיסמך! 
להשכרה, דירות 3 ו 4 חדרים 
יפות ומרווחות כניסה מיידית 

נדל"ן אחיסמך 
08-6335335

 באחיסמך! 
בפרוייקט של שכטר 

אופטיקנה נדל"ן דירות 3 ו 4 
חדרים החל מ - 1,300,000 

 נדל"ן אחיסמך 
08-6335335 

דירת 3 חדרים להשכרה 
לדיור או למשרד בקומה 8 

054-8470509

להשכרה דירת 5 חדרים 
חדשה הפונה לפארק ברחוב 

משה רבינו 5 לוד קומה 
 ראשונה. 4,400 ₪.

 עוזי 050-8339-345

להשכרה דירת 4 חדרים, 
קומה 3. מרפסת מהסלון פונה 
לנוף פתוח. )לכיון נחל גזר( 
צדדים מעולים. 0527614664

דירות למכירה ולהשכרה

דרושות מטפלות במשרה 
מלאה, למעון חרדי 

באזור. ]משרה 304[ 
 w05276w05276@gmail.com

דרושות! 
גננות ומטפלות במעון 

הרשב"י לקבוצה החרדית 
 s0504110555@gmail.com

 / 0504110555

תמיכה טכנית טלפונית 
אנגלית ברמת שפת אם 

חובה. ]משרה 105[. 
w05276w05276@gmail.com

דרוש סייע לילד בתלמוד 
תורה בגני איילון לפרטים: 

052-7163713

דרושים/ות

שונות

דרושה הסעה לאישה לתחנה 
מרכזית רמלה בשעה שמונה 

שלושים בבוקר -052
7669389

מחפש לקנות ריצוף בז' 
)סקי מרפיל( ממי שלא 

מתכוון להשתמש בריצוף 
שהקבלן השאיר בכל דירה 

0583230562

עוזר משק בית בעל ניסיון רב 
והמלצות עושה הכל בבית 

במסירות ובנאמנות ועל הצד 
הטוב ביותר 050-8339-345 

עוזי

נפתח גמ"ח של 45 כיסאות 
כתר ו3 שולחנות מתקפלים 
ברחוב הרב אלישיב 4 -052

7669389

דרושה גרפיקאית לשת"פ 
בתחום של עיצוב אלבומים

פרטים במייל: 
055915rachel@gmail.com

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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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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רואים חשבון

תושבי אחיסמך היקרים. 
הזדמנות  להוות  יכול  חדש  ליישוב  מעבר 
להגשמת פעילות עסקית ו/או ציבורית. להלן, 
נשתדל לתמצת את המהלכים הנדרשים לכך.

פעילות עסקית:
לפתיחת פעילות עסקית קטנה או גדולה יש 

לפעול לפי הצעדים כדלהלן:

א.פתיחת תיק במע"מ
 (1)עוסק פטור  

שמחזורה  עסקית  בפעילות  שמדובר  ככל 
הכספי השנתי הנו פחות מ-100,000 ₪. ניתן 
במע"מ-כעוסק  העסקית  הפעילות  את  לסווג 
מעשית- מבחינה  העניין  משמעות  פטור. 
שלא נדרש לגבות מע"מ מהלקוחות ולהעביר 
את  לקזז  ניתן  לא  מאידך,  למע"מ.  התשלום 
העסק.  עבור  שבוצעו  רכישות  על  המע"מ 
למעשה מלבד הצורך בפתיחת התיק במע"מ 
המשך הקשר עם מע"מ יתבטא בהגשת תצהיר 
עבר  לא  הפטור  כך שהעוסק  על  לשנה  אחת 
את התקרה של המחזור השנתי לעוסק פטור.

(2)עוסק מורשה 
במידה ומחזור העסקים השנתי מעל 100,000 
₪ פתיחת התיק במע"מ תהיה כעוסק מורשה.

מקצועות  בעלי  בד"כ  עסקים,  סוגי  ישנם 
של  השנתי  למחזור  קשר  שללא  חופשיים 
סיווג של עוסק  אין באפשרותם לקבל  העסק, 

פטור אלא מורשה בלבד.
פתיחת התיק במע"מ כעוסק פטור או   )3(
עוסק מורשה הנה על שם האדם שמנהל את 

העסק עפ"י תעודת הזהות שלו.

ב. פתיחת תיק במס הכנסה
לפתוח  יש  במע"מ,  התיק  פתיחת  לאחר   )1(
תיק במס הכנסה לעסק. המשך יחסי הגומלין 
עם מס הכנסה יתבטאו בין השאר: בהגשת דוח 
לחמש  אחת  הון  והצהרת  לשנה  אחת  שנתי 

שנים.
)2( התחשבנות על תשלומי המיסים עם מ"ה 
תתבצע אחת לשנה עם הגשת הדוח השנתי, 
לשלם  אפשרות  ישנה  השנה  במהלך  כאשר 
עם  החשבון  ובגמר  המס  חשבון  על  מקדמות 
העניין.  לפי  להתקזז  השנתי,  הדוח  הגשת 
כאשר לא צפויה לעסק חבות מס ניתן לבקש 

פטור מתשלום מקדמות.
)3( במידה ומועסקים עובדים - יש לפתוח תיק 

ניכויים לצורך דיווחי השכר וניכוי המס.
המשך בגיליון הבא >>

מנחם מ אקרמן רואה חשבון
טלפון: 03-9347618 | פקס: 03-9349550

נייד: 050-4189826 | 052-7555933
office_ack@zahav.net.il :מייל משרד

בעקבות מצוקת
המעונות והמשפחתונים בשכונה

מתארגנת קבוצה במעון הרשב"י
לתינוקות/פעוטות/בוגרים מהשכונה

בשכונת נאות יצחק, רחוב המציאים 7
מרחק הליכה 13 דק' ומרחק נסיעה של פחות מ5 דק'

לפרטים והצטרפות:
0504110555

s0504110555@gmail.com

# מזון בכשרות מהודרת
# תכנים, פעילויות וחומרי למידה

    בפיקוח של נציג ההורים
# סדר יום מפוקח וקבוע מראש עם נציג ההורים

# חדר נפרד לילדי השכונה
# גננת חרדית שתאושר על ידי נציג ההורים

# אפשרות להסעה
# פתיחת קבוצה מותנית במספר נרשמים

# מספר המקומות מוגבל

בעקבות מצוקת
המעונות והמשפחתונים בשכונה

קבוצה במעון הרשב"י
לתינוקות/פעוטות/בוגרים מהשכונה
בשכונת נאות יצחק, רחוב המציאים 7

מרחק הליכה 13 דק' ומרחק נסיעה של פחות מ5 דק'

נותרו מקומות
לילדים בגילאי 2-3

ובגילאי 1.5-2

נותר מקום פנוי אחד 
עד גיל 1.4

לפרטים והצטרפות:
0504110555

s0504110555@gmail.com

055.677.8780makor-moosmach.co.il ofce@makor-moosmach.co.il

המקומון החרדי בגני איילון - לוד

קוראים יקרים!
מערכת 'מקור מוסמך'

מעמידה לרשותכם

מאגר גדול של בעלי עסקים
שפירסמו ומפרסמים במקומון

ניתן להנות מהמאגר ולקבל פרטים
על כל אחד מהמפרסמים

 055.677.8787
ofce@makor-moosmach.co.il 
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אנו מעונות רשב"י
נותנים את המענה ומעניקים

פינה חמה ובטוחה ואוהבת לילדכם

ספרית פיג'מות

המעודדת קריאה
מגיל הרך

מחפשים פינה חמה ובטוחה לילדכם ?

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת המעון 
נסיה טריגאלו 0544319758 | 0508883222

קיימים מעונות קרובים לשכונת אחיסמך 
בשכונת נאות יצחק ושכונת גבעת הזיתים לוד

חוג סיפור בהמחשהחוג חיותחוג ריתמוזיקה

מעונות רשב"י
איתך בכל שלב

תושבים יקרים!
ברוכים הבאים

לשכונת אחיסמך החדשה!
אנו מאחלים לכם הצלחה בדרככם החדשה

• יחס אישי
• תפריט מאושר ע"י תזונאית בהשגחת הבד"ץ

• צוות מקצועי
• חינוך למסורת ישראל

• בפיקוח משרד הכלכלה והרווחה
• מפקחת חינוכית צמודה לקידום והתפתחות הילד

  מבחינה פדגוגית וחוויתית
• שעות פעילות המעון משעה 07:00 עד 16:00

  עם אופציה לשעת הארכה עד 17:00
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בשורה משמחת!!!
הכונו לפתיחה הגדולה

של חנות הסלולר
הוותיקה ממודיעין עילית

"פלא פלוס''
כאן בשכונה החדשה
גני אילון- אחיסמך.

פרטים אי''ה בשבוע הבא...

החנות הוותיקה והמקצועית מגיעה היישר אליכם
עם מבחר אדיר של מכשירים, נגנים, מצלמות,

ושאר ציוד אלקטרוני. 
פתיחת קווים בכל חברות הסלולר

במחירים שווים במיוחד!!!



15 גליון 30 | 28.12.19 | ל' כסליו תש"פ

מעון יום 
'דובדבן'

שכונת נאות יצחק (צמוד לצומת אחיסמך)

בס"ד

הזדרזו והבטיחו מקומכם:

058-7647844 אפרת רז

תושבי אחיסמך החדשה
לקטנים שלכם, 

הכי קרוב - והכי טוב!
מעון "דובדבן" של עמותת פש"ר

המעון הותיק והמוכר!

עם צוות חרדי, מסור ומנוסה.
דגש על ערכים והמון חום ואהבה.
חצר מרווחת, מאובזרת ומטופחת

ארוחות בשריות למהדרין
חוג ריתמיקה שבועי
לגילאי 1.5 עד 3
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עד  ן עד  ן עד  ן עד  ן אתאתאתאת
צעירה

כאבים כרוניים?

מירי זילברשטיין- מומחית לטיפול בכאבים כרוניים

הם מקשים עליך לארח? הם מפריעים לתפקוד היומיומי 
שלך? הם גורמים לך לחוש מבוגרת בטרם עת?

תרגילי תנועה וחיזוק עיסויים ופלדנקרייז

לפרטים 
נוספים

חייגי:

*אופציה לטיפול בבית הלקוחה

הצטרפי גם את למאות נשים שכבר יודעות: גם לכאבים כרוניים יש פתרון.

כי המשוואה פשוטה: פתרון מהשורש= פתרון לטווח הארוך.
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מאניה דיפרסיה, דיכאון, כפייתיות, הפרעת אישיות גבולית, אסתמה, סכרת, קרוהן, קוליטיס  ועוד.

העמלות הנמוכות ביותר

חייגו עכשיו: 03-6210551
פתיחת תיק ללא עלות < תשלום רק עבור תוצאות

 המרכז לאיתור זכויות 
 היחידים שילחמו על הזכויות הרפואיות שלך

בתהליך מהיר ודיסקרטי!

 סובלים
מקרוהן?

בבריאות, אנחנו אוהבים לעזור
בכסף, אנחנו המומחים!

כדי להפחית פעילות יתר של הקיבה 
 מומלץ להימנע משתיית מיצים טבעיים

העשירים בסיבים

עבורכם:זכותיפ יש לנו 
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שיפוצים
ביצוע פרוייקטים

עבודות גבס
חידוש מקלחות

ועוד..

רועי - 0548524622
אחריותאמינותמקצועיות

בשם ה' נעשה ונצליח
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ֶכָל הָָאֶרֶֶכָל הָָאֶרכָל הָָאֶרכָל הָָאֶרֶֶכָל הָָאֶרכָל הָָארכָל הָָארכָל הָָארץץץ ּּּדֹול בְּדֹול בְדֹול בְדֹול בְ ּּּדֹול בְּדֹול בְּדֹול בְ ּדֹול בְ ָ ָבָע ג ָבָע ג ּבָע ג ָ ּּּבָע ג ָ ּבָע ג ָ ּבָע ג ָ ּּּבָע ג ָ ּבָע ג ׂׂׂ ּנִים בָנִים בָנִים בָאֹותאֹותאֹות......... ָש ָש ָש ּּּנִים בָ ּנִים בָ ּנִים בָ ּּּנִים בָ ּנִים בָ בַע ָשבַע ָשבַע ָשׁׁׁ ֵהִנֵה ֶשה ֶשה ֶשׁׁׁ ֵהִנ ּהִנ ֵ ּּּהִנ ֵ ּהִנ ֵ ּהִנ ֵ ּּּהִנ ֵ ּהִנ

ׂבָע... נֵי הַָשּ בַע ְשׁ וַתְּחִלֶּנָה  ֶשׁ

קביעות עתים לתורה
מדי יום ביומו, חוק לא יעבור.

...

בס"ד

ֵ ֵהִנ ֵהִנ כָל הָָארכָל הָָארכָל הָָארץץץץץץהִנ
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בלימוד התורה בלימוד דף היומי במחזור החדשבלימוד התורה בלימוד דף היומי במחזור החדשבלימוד התורה בלימוד דף היומי במחזור החדש
זה קורה עכשיו זה לא חלום! זה קורה עכשיו זה לא חלום! זה קורה עכשיו זה לא חלום! 

בעוד שבע ימים, בח' טבת תשא את ראשך ותשביע את נפשך בעוד שבע ימים, בח' טבת תשא את ראשך ותשביע את נפשך בעוד שבע ימים, בח' טבת תשא את ראשך ותשביע את נפשך 
כלה בס"ד  כל הש"ס מהחל עד  בלימוד  היומי לעסוק  בלימוד דף  כלה בס"ד בשבע שנות  כל הש"ס מהחל עד  בלימוד  היומי לעסוק  בלימוד דף  כלה בס"ד בשבע שנות  כל הש"ס מהחל עד  בלימוד  היומי לעסוק  בלימוד דף  בשבע שנות 




