
 

  

  

  

  

  יתרופרשת 
  (יח, ו)אליך"  בא יתרו חותנך אני משה אל "ויאמר

      
         

   
        

    
        


   

          


           


        
      

         
     

     


     
  

 

         

 

       
       
       




 חותן עם לחם לאכול ישראל זקני וכל אהרן "ויבוא

  )יג-יח, יב (שמות" וגו' משה וישב ממחרת משה וגו', ויהי

    


         



         

   

     



    

      
      

 



 
     


  

      


         


  (יט, יד)שמלותם"  ויכבסו העם את "ויקדש

     
 

   
   


  


  

  


   




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  

äòì ùã÷åçåðîä úîùð éåìé  ì"æ íäøáà ïá ìàéçéùîìô 'åñçï å"éä  'ñî ïåéìâ5  èáù â"òùú 

 סרח בת רחמה ע"ה ♦בנימין בן סלחה ז"ל ר'  לע"נ
 ע"הנאז'ה בת תאג'ה  ♦שלמה בן טאוס ז"ל ר' 

ע"הצביה בת סרח  ♦ רחל בת סאלחה ע"ה

 יהודית הילדה בת חוה ע"ה ♦סעידה בת חביבה ע"ה 
 גבריאל בן חוה ז"ל ♦חביב בן פריחה ז"ל 
 מורי יחיא בן שודיה ז"ל ♦מרדכי בן חנה ויוסף ז"ל

 ע"ה ורדה בת יוסף ♦ ז"ל שלום בן סאלם
 ע"ה ארנונה בת שלמה ♦ ע"ה חנה בת סאלם
 ע"ה הדס בת מלכה ♦ ז"ל פריאברהם בן 



 

 




  (שמות יט, יז)ההר"  בתחתית "ויתיצבו

        


  


        



        


        



 







   

 
          


        

         
         
          

       

          


  
     

         
    
 



  )טו (כ,הקולות"  את רואים העם "וכל

 


  




   



 

 





      
    

 

  



 

      
            



  (שם) מרחוק" ויעמדו וינועו העם "וירא



 
   


 
 



 

    











    

  

  
עלון זה מופץ באלפי עותקים בארץ ובעולם, אם ברצונך לזכות את

הנפטרים, או להבדיל להצלחה  ש את העלון לע"ניולהקד הרבים
  08-9452903נא פנה להנהלת המוסדות בטל' , ולרפואה ולכל ענין

 ג'ייראן בת רבקה ע"ה ♦ רחל בת ג'ריה ע"ה
 יה ז"ל'גורג בן מאיר ♦רינה בת סעדיה ע"ה 

  מוסה מרסל בן לאה ז"ל 

 יהודה בן רבקה ז"ל ♦רחל ז"ל  בן חנן
 רבקה ז"ל בן יהודה ♦ סעדיה ע"ה בת רינה

 רחל בת מרים ע"ה♦זוהרה ז"לבןאליהו

 אסתר ע"ה  סטורי בת מיסה
 סוזן סולטנה בת שמחה ע"ה

 ע"ה שרה בת רבקה

 בטל' האזינו לשיעורי הרב ראובן גולן ב'קול הלשון'
 1-1-2-48-1. לשיחה על הפרשה הקישו 03-6171001 

]12:30[השיחה מופיעה במערכת החל מיום חמישי בשעה 


