
 

  

  

  

  

וחג חנוכה מקץפרשת 

á÷ò úøåúî äùøôä ìò íéùåãéçì ùã÷åî åìåë ïåìòä ,à"òéæ ìåãâä åðéáø ìù åúøéèôå åéøôñåéäéù ïåöø éäéå ,ä ìàøùé ìë ãòáå åðãòá øùåé õéìî    



 ונקומה אתי הנער שלחה אביו ישראל אל יהודה "ויאמר
  טפנו" (מג, ח) גם אתה גם אנחנו גם נמות ולא ונחיה ונלכה

 




    




  
     


     


 
    

 



 
 











   
 





  







  




  




  
    



 
 




   



  

  
       




    
 





בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

úëøòîä úáåúë :  

ò ïéòéãåîé úéì  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

ì"àåã öåôú úîéùøìä:  

 rg5740@gmail.com  

ùã÷åî ïåìòä ì â"äáëùø ìåãâä åðéáø úîùð éåìéò ïøîâä ïåàøéá  óñåé äéãáåòä"äìì÷åöæ    'ñî ïåéìâ45  åìñë "òùúã 

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 
 צביה בת סרח ע"ה ♦רחל בת סאלחה ע"ה 

 יהודה בן זכריה מחפוץ ז"ל 
 חיים ויקטור בן רחל חלפון ז"ל

 רחמים בן יוסף כהן ז"ל

 סלחה בת אסתר כהן ע"ה 
 פרזי בן עזיזה בננו ז"ל 

 חסיבה בת מסעודה בן אבו ע"ה 



 

 

   


  
  


 
  




  
  





 והצגתיו אליך הביאותיו לא אם תבקשנו מידי אערבנו "אנכי
  )הימים" (מג, ט כל לך וחטאתי לפניך


    


  








    

 
   




   

 

  


   
 


    


 



    



  חנוכה

    
  

 



 



  
 



 


 



 



  

 






  האזינו לשיעורי הרב ראובן גולן
  03-6171001בטל'  ב'קול הלשון'

  ה מרתקת בענין חג החנוכה לשיח
  1-1-2-48-1-2-6-5יש להקיש 

עובדיה יוסף  נוהאם זכית כבר לרכוש חלק בספר התורה לעילוי נשמת מרן רבי
   9452903-08 לפרטים חייג אל תתמהמה, רבים כבר זכו! זצוק"ל?

  
   

 מרדכי בן רובינה חלפון ז"ל
 ראובן בן חיה לאה פנדר ז"ל 

 בן יוסף ימיני ז"ל ג'מיל

 ניסים בן שפרה דודפור ז"ל
 יפה בת מרים נסיר ז"ל 
יוסף בן יחיא קפאח ז"ל

 כדיה בת סאלם יעבץ ע"ה
 יוסף בן כמיסה אסיאד ז"ל
 מרים בת מיירה ארוך ע"ה

 עיישא בת רחל מדהלה ע"ה  ♦ מרים בת יחיא ע"ה אברהם♦נדף ז"לשלמה בן אברהם


