
 

  

  

  

  

ויצאפרשת 

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



  )(כח, יאבמקום"  "ויפגע




    


 
 
   

  
  


 





  
 
 
 
 

  


  
   
  
 
 

   




  




 





  )(כח, כלאמר"  נדר יעקב "וידר


    


 
  

 

 
 

 


  )(כט, יאויבך"  קולו את וישא לרחל יעקב "וישק


     

  
    
  


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 ïåéìâ42  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 

 שמואל בן חיה ז"ל♦  משה בן שמעה ז"ל
יהודה בן  ♦ חסן עמרם בן זוהרה ז"ל
ז"ל פריזאד

מזל בת חכם ♦  ן שמעון הלוי ז"לבחיים 
 ♦ אסתר בת חנינה ע"ה ♦אברהם ע"ה 

  יוסף ז"ליעקב בן 



 

 

    



  


   









      

      
    

 

    
 
 

 
  









     

 



  )(כט, כהלאה"  היא והנה בבוקר "ויהי


    

  

     


   
 

 



     
       

  



 
  



    



  )(לב, אולבנותיו"  לבניו וינשק בבוקר לבן "וישכם

       
       

         



         






       


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

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

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

  אל ביתך.נצחית והבא ברכה 
   

  המנוח יצחק בן אסתר ז"ל
 אליהו בן יצחק סויסה ז"ל 
 יוסף בן יחיא גאזאל ז"ל 

דוד בן רצון וסעידה ז"ל
 ידידה בת לאה יקותיאל ע"ה 

 המנוח לוי בן סאלם ז"ל

 חיה אסתר מלכה בת משה שלמה ע"ה 
  יוכבד בת שושנה חובשי ע"ה
 ג'מיל בן רג'ינה חוה ז"ל

  אליהו נעים בן פרחה ז"ל ♦ חיים וולוול בן ר' נח ז"ל♦תאג'ה בת רבקה ע"ה♦אברהם בן ציפורה חברוני ז"ל


