
 

  

  

  

  

קדושיםפרשת 
  לך בריאות וכח  עניקוהרוחניים שי הפרויקטים

  ה' אלוהיכם" (יט, ב) אני קדוש כי תהיו "קדושים

       

 


          





       



   
      



        

         
           

   
  



          


          


      



         






 





   








 
         




          
         

        
         

        


  הסגולה של ר' שמעון שקופ להצלחה בתורה

         
      

        
       
          

 
      








   
     



 


  

    
          







   



        

       
  

 



         

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  

 ותשע" ה' ניסן  163גליון  הרון בן יחיא מעברי ז"ל ע"י חתנו ובתו משפ' סלמי הי"ואנ "העלון מוקדש לע

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

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 ושלמה אליצור ז"ללוי בן טהרר
 אמיר זכריה בן אמירה יוסף ז"ל
 יצחק בן אמיליה ולנסי ז"ל

 עמוס בן מבורך ומיסא חסון ז"ל
 שלום בן יוסף גדקא ז"ל

 אסתר בת רוחמה רווה ע"ה



 

 

          


  על אפסיות האלילים המחיצה המוכיחה

  האלילים" (יט, ד) אל תפנו "אל






         

        
         


          







  סעודת ה"מכה בפטיש"

  בעמיך" (יט, טז) רכיל תלך "לא

     
  

 





           


          

        

          
           


      

   





   
 

   
     


          


       


         


         

      


        



         


         



         
         

      


  התוכחה משתלמת...

  חטא" (יט, יז) עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח

  
  

         
        

         





    


  מדוע מתייקרים מחירי הירקות והפירות ?

  כלאים" (יט, יט) תזרע לא "שדך



  





         


         





     

         


        



       

    
     






áå ,'ïåùìä ìå÷' úåãîòá ,ïìåâ ïáåàø áøä éøåòéù 'ìè03-6171001 ] ù÷ä1-1-2-48-1-1[ .'ïåùìä ìå÷' øúàáå ,  
ì äòãåä çìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöä åà úåøòäå úåáåâúì- rg5740@gmail.com  

  

 פנינה בת פורטונה כהן ע"ה
 שושנה בת סמרה סואד ע"ה ע"י בן פורת

 זכריה בן מרים מזרחי ז"ל

טביב ז"לאברהם בן טביב
 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה

שמחה בת שרה אליאס ז"ל

 יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל
 ימימה בת שמעה שלום ע"ה

 אברהם בן מרים ז"ל

 יהודית אודט בת יעקוטה פריזה ע"ה ♦י שרעבי"ברוד בת חסן והב ע"ה ע ♦שלום בן יחיא ויהודית שלומי ז"ל ♦ סלמון בן יונה משמור ז"ללע"נ


