
 

  

  

  

    

        

הרב "או  "הרב עובדיה"את  הבנאולי ת
  ? הבא "אלישיב

 את משה מצרים וגו', ויכתוב מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה
  ב)-ה'" (לג, א פי על למסעיהם מוצאיהם

   


   



 



 



         


 

   
 


      







         
          

  
   

         



          

       


     





  


 

 


   







         


     


     
         





 


          

          
          


         


        

  


         


         
          

 

          




  עשה תשובה במקום לדבר עם ציפורים...

          
     
          
         

          


בארה של תורה
 òåáùä úùøôì éðøåú ïåìò úàîáøä äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

 úîéùøì ì"àåã:äöåôú 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 סעימפרשת

 ותשע"ה' מנחם אב 176גליון  מזל טוב שלום ואחיותיה תח'מאיר אליהו בן רבקה ז"ל ע"י הגב' 'ר שמתילוי נהעלון 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

 הרב יוסף חיים בן מרים זרוק זצ"ל
 חיים בן מרים ז"ל ע"י כורש

 אשר בן מסעודה וג'רמון חסון ז"ל

 משה בן סלאמה הלל ז"ל 
 ברוך בן חנה ז"ל ע"י דרכי תורה
 מיכל בת מרים יהושוע ע"ה



 

 

    





 


  





  
   


        


         
   
   
          


     


        










          
          







    
      


   




           




  
          


          



       




       
    




           
         






       



  "גיט זיין וועט גוט טראכט"


       







   
   


     



 
 



        


 
   

     


      








 


          

        
    




השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 
  @gmail.comrg5740 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

  

  
  

גולןהגב' זהבה סרח בת רחמה ע"ה ע"י 
 לאה בת שלום שרעבי ע"ה
 שמואל בן תאג'ה חברוני ז"ל

 עודה תורג'מן ע"החנה בת מס
 לאה בת מרים גרון ע"ה 
ניסים בן חנה פרץ ז"ל

 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה 
 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל

 חיים בן חנה ושלום מחרבי ז"ל

 אלכסנדר בן פנינה ז"ל ע"י שטראוס ♦ משה חי בן ידידה יקותיאל ז"ל ♦אשר בן שלמה יחיאל אבני ז"ל ♦י חמאווי"אברהם בן פרידה ז"ל עלע"נ

 מצויינים לאברכים יום וכולליולרבנותלהוראהמדרשבתי,רחובותתורהדרכי מוסדות
בשלושת הכוללים שבמוסדותינו לומדים עשרות אברכים השוקדים על תלמודם מזה שנים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא,  !מחר של ההוראה למורי היום ידך תן

בתורתם, ועברו בהצטיינות רבה את מבחני ההסמכה שע"י הרבנות הראשית, ורבים מהם כבר משמשים בפועל כמורי הוראה ורבני קהילות. בידך להיות שותף 
 נשגבות של תלמודם, ולהעמיד במו ידיך את מורי ההוראה של הדור הבא !וליטול חלק בזכויות ה

 ניתן לחתום על הסכם יששכר וזבולון עם אברך תלמיד חכם שיקדיש לימודו להצלחתך ולרפואה וברכה לך ולבני ביתך, ולעילוי נשמת יקיריך. 
 , 8795528 דואר ן"ח. 153-8-9452903 פקס, 08-9452903' טל, רחובות 15034 ד..ת 12 מרגולין: משרד, לפרטים

 .הכנסה מס לפקודת 46 סעיף לפי מס לצרכימוכרהמוסד.dar.tora613@gmail.comמייל,174סניף014680 י"פאג ן"ח


