
 

  

  

  

  

שאתכי פרשת 
  כנפים של שבת

  " (לא, יג)וגו' לדורותיכם וביניכם ביני הוא אות כי תשמרו שבתותי את "אך


 







          
          




       

     

 









          




             
   







      

      
 



שהיה עצום השטן את הרעש הלא שמע כיצד 
  ? במתן תורה

  ג) ההר" (לד, בכל ירא אל איש וגם עמך יעלה לא "ואיש


    






     





 

  


  
         

 
        

          



  
          


      


          


         


     





  
    


      

            



          
           

 



     


          


           



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' א'אדר  155גליון  ה יוסי (מאנצור) הי"ו"י בנו ה"עזרא בן טלה אליאסי ז"ל ענ "העלון מוקדש לע

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 

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

 יעקב בן רבקה נסכה יעקובי ז"ל
 נעמי (קינה) בת נאזדרה קיש ע"ה

 נהית בת פרי מוסאי ע"ה

 ז"ל  משה בן אברהם כהן
 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל 
 נתן והב בן חיים שלום ז"ל



 

 

  "בגלל חטא העגל נתפרסמתי כבקי"

 
    





   

         
           


        

   
  





    


         

 







  הרעראש הישיבה שנפטר בגלל עין 

        



       








  




      




 
   



     
          




  האסיר המורעב שירה את חיצי עיניו בלחם




  
 





       

   






         





         


          


 









  




         
          




הגראי"ל מה ענה ו ?בני ברק עין הרעיש בהאם 
  לבני ברקי שרצה לרכוש מכונית אמריקאית

          
            


 

 



    


   


 

   

  







 

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  

  

אורה עישה בת ביחה פריחה סיבוני ע"ה
 י סלה "אברהם בן מרים ז"ל ע

 יוסף בן חביבה עזרן ז"ל

מרים גרון ע"הלאה בת
 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
אמנון בן נתן והב שלום ז"ל

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

 חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל ♦סלמון בן יונה משמור ז"ל♦מיכאל בן סופייה הררי ז"ל♦פואד בן פרחה חייליהו ז"ללע"נ


