
 

  

  

  

    

        

  איך שה' רוקם את חיינו...

  לאמר" (ג, כג) ההיא ה' בעת אל "ואתחנן


   

  



         

       
 



















 















  

   


  על שינוי תזונה ודיאטה מדאורייתא...

  לנפשותיכם" (ד, טו) מאד "ונשמרתם
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בס"ד

  ואתחנןפרשת
 ותשע"ה' מנחם אב 178גליון  חנינא בר כוכבא הי"ו'י בנו ר"ר' שמעון בן שלום בר כוכבא ז"ל ע נ"העלון מוקדש לע

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

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 ימימה בת שמעה שלום ע"ה
 אברהם בן מרים ז"ל ע"י סלה
 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל

 משה בן אברהם כהן ז"ל
 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה
 שולמית בת מוזלי שרעבי ע"ה



 

 

















  כבד את הוריך, כי בניך "מצלמים" אותך !

  אמך" (ה, טז) ואת אביך את "כבד

         





    






   
  






        

    


  
  


          




        




  מדוע בכה מרן הרב עובדיה על ביטול תורה ?

  ז) לבניך" (ו, "ושננתם
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 חנה בת שלמה שרעבי ע"ה
 י הארוש "זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה ע

בניטה בת כמונה חדד ע"ה ע'י הארוש

 חיים בן חנה ושלום מחרבי ז"ל
 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל 
יחיא בן דוד דארף ז"ל

 טנה אבוטבול ז"ל ניסים בן סול
 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה 
 חנה בת אסתר מלכה פנדר ע"ה

 אדרי ז"ל יעקב בן סוליקה ♦ קלרה בת חיים דב ע"ה ע"י לביא♦כדרה בת הוידה צברי ע"ה♦מרת טאוס בת גוהר סלמי ע"הלע"נ


