
 

  

  

  

    

        

משקפיים לרעייתו,  קנותלאברך לא היה כסף ל
  הגיעה ממקום בלתי צפוי... תםישועו

  , כ)כז( "למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה"

         
       











         
  

           
       
 







        
        






   


 





 

       


"כובע שראה את ר' חיים עוזר לא מחליפים 
  מהר"

  )בולתפארת" ( לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית






          
       


   




    



   


           


          
 


 

       
           

         
          

            
           










 רבנים אך ישיבות, ראשי 150 בישיבה לי "יש
  לי" אין התורה מקצועות בכל שיוכלו לפסוק

  חכמה וגו'" (כח, ג) רוח מילאתיו אשר לב חכמי כל אל תדבר "ואתה

   
 


           
  




       
      


       

        

           

בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùåøñåî  êøòðå áúëð /á ä"ïìåâ ïáåàø áøä é"ò 

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

 :úëøòîä úáåúë 

úåáåçø-  äðâää56/5  

ìè'- 08-9744220  

ì"àåã  úìá÷å úåøòäì 

éãî ïåìòä òåáù: 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 זכור-הוצתפרשת

 חתשע"אדר   254גליון   "י משפחתו ומוסדות "דרכי תורה"הוקדש ע.יסדי העמותהילע"נ חברנו הרב זכאי בן מרים וניסים שרעבי ז"ל ממ

סרח בת רחמה ע"ה ♦ז"ל לע"נ ר' בנימין בן סלחה 
 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

 י בנו ר יחזקאל הי"ו "סלים בן ברוך כהן ז"ל ע
 זוהרה בת כדיה לוי מחפוד ע"ה 

 יונה בת נדרה שרעבי ע"ה
 

י בנה הרה"ג אמנון לימואי "פרי בת תאג'ה ע
 ברכה בת יונה דרחי ע"ה 
 עוואד בן יחיא חבורה ז"ל



 

 

          
    

  






   

 




   


   




 





"אם תתלבש כמו נהג משאית, בסוף תהיה נהג 
  משאית"

 )ד(כח,  "לי לכהנו ולבניו אחיך לאהרן קדש בגדי ועשו"


    



       


 

  






       

  

 



         
       






  
          





           

        
   








         

          


  
  

        
    


            

   









          


           





    

  

      

♦פרל חנה מקלס ז"להמנוח יעקב שמחה בן ♦עמוס קלימו בן רחל רוקח ז"ל 

 ♦מרגלית ור' דוד צברי ע"ה   מזל בת ♦ צפורה אבישלום כהן ז"ל בן

♦צביה בת ידידה ואבא יקותיאל ע"ה ♦ י הררי"אברהם בן אלו ז"ל ע

 דוד בן חיים שלום שלום ז"ל 
 פנחס זליג בן יהודה ברגר ז"ל 

 יפה בת אילנה כהן ע"ה

יחיא בן אהרון מעברי ז"ל
 אברהם בן חיים אלנדאף ז"ל 
 נעמה בת נעמה אלנדאף ע"ה

 רונית בת מנטה מרגלית רוזניצקי ע"ה 
 י בנו "חנה בת פרחה ע"ה ע
 י גרמה"מרים בת שלום ע"ה ע

 "זכר למחצית השקל"
 ."למוסדות של תורה שמגדלים בהם תלמידי חכמים ינתנו"מעות זכר למחצית השקל  -מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"למפסק הלכה 
. אין רחובות שוקדים על תלמודם בכוללים שע"י מוסדות "דרכי תורה"ומורי הוראה תלמידי חכמים ! עשרות אברכים קורא נכבד

פע ברכה והצלחה בזכות שלובעבורה תזכה אתה ובני ביתך לך. מחצית השקל שהמהודרת ביותר למעות זכר  הניספק שזו הנת
 054-2637798או  08-9452903נא פנה להנהלה בטל'. לפרטיםהאברכיםתורת 















