
 

  

  

  

  

ואראפרשת 
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  )(ז, אלפרעה"  אלהים נתתיך ראה משה אל ה' "ויאמר


 

  



    

 



  






 
 


 
  





 

  
 

  




   




  
 

  


  




  
 

 
 




  

  


  


   

  

 

 
  



  



   
 

  
 
  

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  

 úéìéò ïéòéãåî  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä  

 rg5740@gmail.com  

ùã÷åî ïåìòä úîùð éåìéòìì"æ äãåòî íéøî ïá äîìùò""éä éîåìù øéàé 'ø åðúç éå    'ñî ïåéìâ49  úáè "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 

 ע"הגילהמרים בת חסיבה
 זכריה בן משה וחנה כהן ז"ל
 סולימאן בן סאלם אברהם ז"ל

 חוואטו בן חוולה ויטמן עוז ז"ל
 יצחק בן לונה טובול ז"ל
 ז"לאילן חיים בן שרה אטיאס 



 

 

 
  

 
 



  


 


  

   

 


 








 

 


  
 


 ובתנוריךוגו',  בביתך ובאו ועלו צפרדעים היאור "ושרץ
  )(ז, כחובמשארותיך" 

   

 


 
 


   

  


     


  
 





  


   

 


  


   


    

  





  

 


  
 
  

     


 



   




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

  1-1-48-2-1-1לשיחות האחרונות יש להקיש 
  

', ובו סיכום וביאור בקרוב יצא לאור ב"ה ספר 'רביד הזהב' מאת הרב ראובן גולן שליט"א ראש כולל 'שערים המצויינים
[מועיל במיוחד למגידי שיעורים ולנבחנים במבחני  ועד לדעת אחרוני זמננוטוש"ע ומשנ"ב הלכות ומלאכות שבת מסוגיות הגמ' 

  050-4122172וכיוצ"ב יפנו בטל' וכן להצלחה  נ". המעוניינים להקדיש ולהנציח לעההסמכה לרבנות הראשית]
  
  

שרעבי זצוק"ל סעדיה הרב ישי בן בן
 גבריאל בן לאה מורי ז"ל
 כלפו בן רג'ינה חיון ז"ל

בהירה בת רחל חלפון ע"ה
 רחל שלי בת ג'ויה ע"ה

 הרב עובדיה בן יעקב יעבץ זצ"ל

 לונה נינט בת ג'מילה ג'רבי ע"ה
 תמר בת חיים יעקב ע"ה

 סעיד מערבי בן ג'ינה סופר ז"ל

ז"ל חנוך אביגיל יוכבד בן ז"ל♦מיכאל אברהם ומרים יוסף בן ע"ה♦מסעוד מונייצר וסאלח שמס בת נור


