
 

  

  

  

  

חיויפרשת 

ùã÷åî ïåìòä  ïøî ìåãâä åðéáø úîùð éåìéòì é"òøâä åáå ,ä"äìì÷åöæ äùøôä ìò íéùåãéçîåéøôñäéå ,"éäéù øä ìàøùé ìë ãòáå åðãòá øùåé õéìî    



 וקברתני ממצרים ונשאתני אבותי עם "ושכבתי

  )(מז, לכדברך"  אעשה אנכי ויאמר בקבורתם




 


           








 
 

 


  
 


 





 




  
  
    
 

 
 



  

 




 
 
 
  


 




   







 
 




 


  
   







     
   

      
 


        



  



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 å"éä ìåàù íåìù áøä é"ò ì"æ åäéìà íéøî ïá ìàåîù úîùð éåìéòì    'ñî ïåéìâ47  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 

ישראל בן שרה חן ז"ל
 אליהו בן שרה ויטמן ז"ל
 ימנה בת סעדה אלפסי ע"ה

  מזל סעידה בת יעקב קעטבי ע"ה
  מוליקיגאן בת אלעזר נסרתי ע"ה

 שרה בת סעידה כהן ע"ה



 

 



 


  
  

  



  
 
   

 




  

 

 



 רעה כי וחטאתם אחיך פשע נא שא ליוסף, אנא תאמרו "כה

  )(נ, יזגמלוך" 



 




 







 


  
 




 
 

  
  

 



 








    
  


 
  
 


 
  


 




 

 
   
 
       


      


  




  
 
  








  




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

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

  
בקרוב יצא לאור ב"ה ספר 'רביד הזהב' מאת הרב ראובן גולן שליט"א ראש כולל 'שערים המצויינים', ובו סיכום וביאור 

למגידי שיעורים ולנבחנים במבחני [מועיל במיוחד  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]

  

 ישראל בן חסן אלוני זצ"ל
  עליה בת סעדה ז'אנו ע"ה

הרב חוואטו יצחק בן יהודה לוזון ז"ל

 לאברהם בן סולטנה דימרי ז"
  שרה בת ניסים שלום ע"ה
 מרים בת מנטינה רוקח ע"ה

 מארג'נה בת ג'הרה ויטמן ע"ה
 חיזקיה בן מזל אלוני ז"ל
 יעקב בן רחל אבגי ז"ל

 נג'מה כוכבה בת דוד שלום ע"ה  ♦ שארל בן דונה מיארה ז"ל♦משה בן חלימה וסאלם ג'מיל ז"ל


