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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  â"äáëùø ìåãâä åðéáø úîùð éåìéòì ïøîâä ïåàøéá  óñåé äéãáåòä"äìì÷åöæ   'ñî ïåéìâ39  øîïåùç "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 

 מרת הילה בת פאני ע"ה♦המנוח חיים בן נעמי ז"ל
  המנוח אברהם בן גורג'יה ז"ל
 גאולה בת רחל מעברי ע"ה

 ע"הרביןמרת מרים בת יוכבד

  ע"ה מזין מרת ויקטוריה בת ברטה
  המנוח שלמה בן חיים סלימאן ז"ל

  ע"ה מרת שמחה בת חונצה
 ע"ה קוגן מרת איטה בת אידס



 

 

 
 





    
 


  


    


  


 שר ופיכל אבימלך ויקם שבע בבאר ברית "ויכרתו

  )(כא, לבצבאו" 

        


     
          

   








   




 




   
 
 
 



 


  
   

    
  

  
  
  

 כליפה מקיקיס בן פרשה כלילה עידן ז"ל
  שלום בן חממה אהרוני ז"ל
  בנימין בן מרים מזרחי ז"ל

שלמה בן יחיה יהודה ז"ל
  ע"ה מרים בת שלום יהודה

 מסעודה בת פורטונה דמרי ע"ה

 שמואל בן תאג'ה חברוני ז"ל
 תמר בת ברוד מלמד ע"ה

 רפאל חיים בן שמחה כדורי ז"ל

 ז"ל שלום המנוח אביעד בן יפה ♦ ע"ה אברהםמרת ורדה בת סאלם♦ז"לקוגןהמנוח גרש בן משה ואידס

 úåãñåî"äøåú éëøã" úåáåçø 

éáøòîä øð äáë 

äìå÷ ïúú íéìùåøéå äëáú øîá ïåéö , øéàä øùà ìåãâä øåàä äáë éë åðì éåà úåøùò íéðùìàøùé úéá ìë úà 

 ìù åúøéèô úà äøî åðà íéëáî åðéáøå åðøåî úøèò øåãä ìåãâãøôñ úåãäé úøàôú ìàøùé áëø éáà éáà ,
åéùøôå, äìåãâä úñðë éøééùî, äàøåää ãåîòïååòî íéáø áéùäå íéîùáù íäéáàì ìàøùé ìù íáéì úà áøé÷ , 

 ïåéöì ïåùàøä ìåãâä åðéáø ïøîéáø  óñåé äéãáåòöæä"äìì÷å 

äøåúä éîëç úöòåî àéùð 

ãòöð åëøãáå êìð åøåàì, úåãçàá úçà äãåâàáå 

 íéììåëä éùàø                   ìäðäúåãñåîä ú                       íéëøáàä 


