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  (לב, כו)יעקב"  ירך כף ותקע ירכו בכף "ויגע

   




  




 

  








 



 




   
   



  
  

 


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 ïåéìâ43  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 

 יוכבד בת שושנה ע"ה ♦יצחק בן ג'מילה ז"ל 
 יעקב בן לאה דבורה ז"ל ♦אברהם בן משה וזיהרה ז"ל 
 פינה בת אמיליו ע"ה ♦יששכר בן יהודה ז"ל 

 אליעזר בן מימא ז"ל ♦זוהרה ברוד בת כמר ע"ה 
 ע"ה מאיר בן איטה ז"ל ♦שרה בת חנה 

 נעימה בת שרה ע"ה ♦יוסף בן חנה ז"ל 



 

 


 



  




חרבו"  איש דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
  (לד, כה)

 


  









    

      








  




  (לה, יא)ממך"  יהיה גוים "וקהל


    

         


    




  (לה, כב)ראובן וגו'"  וילך ההוא בארץ ישראל ןבשכ "ויהי


 
 






  
   

  








   





  

  
 



  



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

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

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

  אל ביתךנצחית והבא ברכה  9452903-08 לפרטים חייג
  

   

 חיים ויקטור בן רחל ז"ל♦ רייזל שושנה בת משה ע"ה 
 רחמים בן יוסף ז"ל ♦שמעון בן מיליה ז"ל 

 פרזי בן עזיזה ז"ל ♦סלחה בת אסתר ע"ה 

 שלמה בן אברהם ז"ל♦חסיבה בת מסעודה ע"ה

 עיישה בת רחל ע"ה  ♦מרים בת יחיא ע"ה 
 לאה ז"ל ראובן בן חיה ♦מרדכי בן רובינה ז"ל 

 ניסים בן שיפרה ז"ל ♦ג'מיל בן יוסף ז"ל 
 יוסף בן יחיא ז"ל♦ יפה בת מרים ע"ה 
 מרים בת מיירה ע"ה ♦יוסף בן כמיסה 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


