
 

  

  

  

  

יודקפפרשת 
  מי אוכל אצל מי ???

  המשכן" (לח, א) פקודי "אלה
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שלא יזכה להדפיס שמים גזרו על הב"ח מ
  ולפרסם את ספריו

  העדות" (שם) משכן המשכן פקודי "אלה


     

       



      
        

 


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  157גליון  י ילדיה ר' אביעד והגב' אבישג הי"ו"ימימה בת שמעה שלום ע"ה 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

 מרים בת אברהם ברזילי ע"ה
 שרית בת כרמלה רזיאל ע"ה
 מרים בת רגינה גרון ע"ה

 אברהם בן גאווהר ראובן ז"ל
 מרגלית בת רבקה ראובן ע"ה 
 רחמים בן אסתר ז"ל ע"י שמלוב



 

 




        



     

   
   


        

   
       


  

        




       


          

   
        





           
            



תפרק ונבנה כל פעם ההמשכן ! גם תתייאשאל 
  מחדש...

   
   

        
         


  


 
 






 
 





       




           




   


      

        
        
  


  שרגא שנשלח לגר"א ממתיבתא דרקיעא ביר

  המשכן" (מ, לד) את ה' מלא "וכבוד


 


 

    
   
         
     


    

  
    

         
          





        








  

  

  

  

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  

  

 רפאל בן אסתר פרגי ז"ל
 חנה בת עוואד שלום ע"ה

אלאור בן גלית ז"ל ע"י מחפוד

ע"המרגלית בת שמחה עמר
 ישראל בן חיים ז"ל קעטבי 
משה בן תמר פלד הי"ד

 סלמון בן יונה ז"ל משמור
 לאה בת מרים גרון ע"ה

 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה

 סעדה בת עלייה בוזגלו ע"ה ♦ חכם אברהם בן מזל הכהן ז"ל♦יונה בת לולו אברהם ע"ה♦אביתר בן יהודית מרחבי ז"ללע"נ

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

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

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


