
 

  

  

  

    

        

  מהי המתנה שלך ?

  אליו וגו'" (כו, ג) ואמרת ההם בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת

  
       


 
   




   





         



 



    
    

   
     


        




         
  
      



  ? על מה ולמה להכיר טובה

  )שם(היום"  הגדתי אליו "ואמרת
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בס"ד

 אבכי ת

 ותשע"ה' אלול 183גליון   י נכדה ר' יאיר חן הי"ו"עסוליקה בת רחל חייבי ע"ה נ"העלון מוקדש לע

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

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

 מוזלי בת חזנה ע"ה ע"י יחזקאל כהן
 שושנה בת נסרת ע"ה ע"י קרוה

 אילנה בת גילה ע"ה ע"י אילן ישראל

 שמשון בן עליזה ז"ל ע"י בנימין
 רחמונה בת רחל שמול ע"ה

 י פלד"מטילדה לאה ע"ה עמנוחה רחל בת 



 

 

        
           

    


  יעקב נענש על שהכניס לשון תרגום בתורה

  (כו, ה)מצרימה"  וירד אבי אובד "ארמי

      



  

   

 






  ? אמיתית חילאשת אלו שירים משמחים 

  (כו, יא)הטוב אשר נתן לך ה' אלוהיך ולביתך"  בכל "ושמחת

       


   
 

          


    

   













 










  ?מדוע אין לנו כנפים 

  בעיר" (כח, ג) אתה "ברוך
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 שלומית בת יוסף כבתי ע"ה
 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה 
אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה

 י איתח "שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע
 י בריגה"יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע

ימימה בת שמעה שלום ע"ה

 ל"יורם בן אריה רייפר ז
 אברהם בן מרים ז"ל ע"י סלה 
 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל

 י סלה"מאיר בן אספרונס בן דוד ז"ל ע♦ יעקב בן יעקב ז"ל ע"י יעקובסון ♦רחל בת מרים רוקח ע"ה♦שרה זהרה בת דוד גדסי ע"ה לע"נ


