
 

  

  

  

  

וצפרשת 
  אימתי האב מקנא בבנו ?

  )לאמר" (ו, ב בניו ואת אהרן את "צו


        

     
        


        


  

     



 
 



   

  

  

    


  

         
          


 

        















   


    


 



  ולא יער לא דובים

  תכבה" (ו, ו) לא המזבח על תוקד תמיד "אש






 









      


         


   

 

 

   


   
    

   


         

         

          



          
      








  




           

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  159גליון  ע"י בנה ר' ציון גוילי הי"וזוהרה בת תמר ע"הנ"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

 גמליאל ז"ל שמעה בת עפיה
 חיים בן שמואל הרמן ז"ל

 אדיזוי בת מזל ע"ה ע"י שמלוב

 מכלוף בן יצחק ורחל שמעוני ז"ל
 עליזה בת חנה אלול ע"ה 

 י וסרמן"שרה בת מאיר ע"ה ע



 

 


 


         

           
         

         


           
   


           

      
          

 

     



           
















  תפילת הספנים

  יקריבנו" (ז, יב) תודה על "אם

 




        
         

          







      
          




          
     

      
          

           
          



  
           

     


          


       
  











        
         
    








          
           



  תודה לה' על השקט...
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 כרייף בן אורידה ז"ל
 עליזה בת לאה ע"ה ע"י גב' בנימין
בנימין בן בדה ז"ל ע"י גב' בוזגלו

ז"למשה בן אהובה ויטמן
 מרים בת שרה לביוב ע"ה ע"י ויטמן

ימימה בת שמעה שלום ע"ה

 יוסף בן חביבה עזרן ז"ל 
 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה 

 סלמון בן יונה ז"ל משמור

 לולו בת יעיש ע"ה ע"י אברהם ♦ הרב משה בן פנינה ע"י ר' טלבי♦שלמה בן ירמיהו ורשבסקי ז"ל♦אליהו חיים בן רחל אלול ז"ללע"נ


