
 

  

  

  

    

        

  כשמזג האויר משתנה

  חולי" (ז, טו) כל ממך ה' "והסיר

        



  
   


          

          



         

    



          




  להילחם על הסיום !
  א) לעשות" (ח, תשמרון היום מצוך אנכי אשר המצוה "כל

 
     


     

  


         


    
        

  
   





        


  
  


   





         
   


 


     


         


       




        






    

     
      



  זיעה של צדיקים

  מעליך" (ח, ד) בלתה לא "שמלתך
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בס"ד

 עקבפרשת

 זתשע" מנחם אב  228גליון  ו"יאיר שלומי הי'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר העלון מוקדש

ח בת רחמה ע"הסר ♦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

  אליהו בן עישה אוחנה ז"ל
 סלמי  מלכה מולוק בת מאנואר ע"ה

 המנוח יעקב בן סוליקה אדרי ז"ל

 מרת כדרה בת הוידה צברי ע"ה
 המנוח סעדיה בן חיים גדסי ז"ל

 גי ז"להמנוח שלום בן חיה חנה איב



 

 

          


    
  


   




  ...מרן הרב עובדיהשל ו מחברתה מה שסיפר

  יג) אלהיכם" (יא, ה' את לאהבה היום אתכם מצוה אנכי "אשר

 
   

       
          


        

           


           
           









   






         





           

         


    

  



  צומת המחשבות

  יט) בם" (יא, לדבר בניכם את אותם "ולמדתם

 




          


    


    
    

 





    
         

      





      



"אהה! בעל עגלה בשמים..." השיב מרן הרב 
  שטיינמן לטייס הבכיר

    


     



  

 


            



         







      










 







  

  

  
           

  

          

    

  

 גוהר סלמי ע"ה תמרת טאוס ב
 מרת רונית הודיה בת סעדה מזל ע"ה
 דוד ישראל בן חנינה שרעבי ז"ל

  דניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"ל
 י אבוטבול "שלמה בן עליה זכרי ז"ל ע

אריה חי בן יוסף נהרי ז"ל

 אריה חי בן יוסף נהרי ז"ל 
 מרים בת יחיא אשוול ע"ה

 פאול בן חוה (ע"י לביא שלום)

 י בנותיה תח'"מרת חנה בת רבקה ע"ה ע ♦ ו"י ילדיה הי"מרת עליה בת סולטנה אבוטבול ע"ה ע ♦המנוח שמעון בן שלום בר כוכבא ז"ל 
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