
 

  

  

  

  

זכור -ויקרא פרשת 
המאמץ בתשלום שכר הלימוד מסוגל להצלחת 

  הבנים בתורה

  )"ויקרא אל משה" (א, א




 


    


  


         
         




  



        



 בשם אלא קוראך איני לך שיש שמות "מכל
  פרעה"  בת בתיה שקראתך

  )משה" (שם אל "ויקרא

  
  


          


   
     




     
  




   
 

     







   


  


   
   
 

  



           


      





      

     

  

   



          



  הגאוה שהרחיקה את החיה מהמזבח

  קרבנכם" (א, ב) את תקריבווגו'  הבהמה "מן


  
    




     

  
    

   
     

          




      

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' 'באדר  158גליון  מרת יפה בת אילנה ע"ה ע"י בנה ר' אליאסף כהן הי"ונ "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

מימון בן שרה שמול ז"ל
 דוד בן חיים שלום ז"ל 
 זכריה בן רחל יעיש ז"ל

 יונה בת נדרה שרעבי ע"ה
 סלם אהרון בן בדרה לוי ז"ל
 יחיא בן אהרון מעברי ז"ל



 

 

   
  








    
 
 
  

 


  ? מדוע אין קרבן דגים

  קרבנכם" (א, ב) את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן

   


 

     

    

          







     




         




   









      










         


 

האדמו"ר מגור הקדים את זמן שחרית והחסיד 
  איבד טעם בתפילה

  " (ב, יא)ממנו אשה לה' תקטירו לא דבש וכלכי כל שאור "

  



  


 



 
 
    









   


 




  
   




  

  

  

  

  

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

  

 נעמה בת נעמה אלנדאף ע"ה
 לואזה בת סעידה אחרק ע"ה
 מרים בת שלום ע"ה ע"י גרמה

 זכריה בן עוואד ושרה בני משה ז"ל
 אברהם בן אלו הררי ז"ל

 י עציון כוכבי"שי שלום בן מרים ז"ל ע

 יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל 
 בנו  'י גב"חנה בת פרחה ע"ה ע

 יוסף בן חביבה עזרן ז"ל

 מזל בת פרחה עיאש ע"ה ♦ פנחס זליג בן יהודה ברגר ז"ל ♦רונית בת מנטה מרגלית רוזניצקי ע"ה♦י גב' אהרוני"עוואד בן יחיא חבורה ז"ל עלע"נ

תורה שמגדלים בהם  "מעות זכר למחצית השקל ינתנו לטובת מוסדות של
 זצוק"ל בספר חזו"ע פורים עמ' קה'). (מרן הגרע"י" תלמידי חכמים

קורא נכבד! עשרות תלמידי חכמים השוקדים על תלמודם בכוללים שע"י 
מוסדות "דרכי תורה" ממתינים למעות "זכר למחצית השקל" שלך, פתח לבך 

 08-9452903לפרטים טל'  וכיסך להם והבא ברכה לביתך.


