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לע"נ העלון לע"נ משה בן שמעה אביבי ז"ל ע"י בניו ה"ה יוחאי ויוסי הי"ו

פרשת תולדות

 
           

          

           

            
            
          
          
           
 


האם עשינו די כדי למנוע מילד נוסף להפוך
?ל"עשו" הבא
( כז,"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה" )כה

            


         
           
            
          
      
              
            



           

          
         


            
           
           



          
          
            

         

אברהם בן מרים אברהם ז"ל
מלכה בת שושנה שמעה ע"ה ע"י כורש

יעל בת כדיה נוני ע"ה

 עליה,"אם אישה רואה שחייה מלאי צער ובעיות
"לדעת שהיא מביאה ברכה עצומה לעולם
( כא,"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה'" )כה
           

 
           
   

          
 
            
           

   
          
             
         
         
             
            


           
         


          

           
           
           
           

           
            
          

            
          
            
             

            
          
           
              

מנחם מנדל בן ברוך אשכנזי ז"ל
אמנון בן נתן והב ז"ל
יוסף בן פנינה ודוד שוקרי ז"ל

לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צבי בן סרח ז"ל ♦ צביה בת סרח ע"ה

               

 
           

 
 

            
         
             
          

          
           


            

          

            

            
           

             
          




              




האב הישיש אמר לילדיו "גידלתי אתכם בעמל
 ועתה כל אחד מכם זורק, לא ישנתי בלילות,רב
"!?אותי כמו כלב
( כח,"ויאהב יצחק את עשו" )כה

           
            
          
           
           

            
           



           
          


             

:12 סת "דרכי תורה" רח' חישי התפילות הלימוד והשיעורים בבית הכזמ
שבת קודש פרשת תולדות

ימות החול

. דרשה וערבית, שה"ש, קבלת שבת.16:20 -חה ערב שבתמ
.(ות )קרב8:15 'ין ב שחרית מ.(ות )קרב5:10 -ץ יןשחרית מ
.13:00-13:30 -תהלים לילדים
.13:30 -חה גדולהמ
. שיעור גמרא והלכה ופרשת השבוע-14:05-15:30
.חה סעודה שלישית לאחר מ.15:30 'ין בחה ממ
. הרב אברהם שעאר שליט"א שליח חב"ד בקרית משה- דרשה17:15
.17:35 ערבית מוצ"ש
.19:00-20:00 -יםאבות וב


 

:תפילות

.(ות )קרב8:10 -שחרית
.י השקיעה דק' לפ25 'ין ג מ.14:15 'ין ב מ.12:40 'ין א מ-חהמ
.21:30 'ין ב מ.17:15 'ין א מ-ערבית

:לימוד ושיעורי תורה

.9:00-17:15 -ון לימואיכולל "דרכי תורה" בראשות הרה"ג אמ
.9:15-17:30 -ים" בראשות הרה"ג ראובן גולןכולל "שערים המצויי
.10:00-13:00 -"כולל בעלי בתים "תפארת אבות
.20:00-21:30 -"כולל ערב "אחוות תורה
.22:00-23:30 =יר לוי כולל ערב בראשות הרב
.10:00-12:00 יום ו' לימוד הלכה עם הרה"ג אביחי יששכר
    




                   





    








   
  
                  
  

שמואל בן חיה פרידמן ז"ל
עליזה בת בידור איפרגן ז"ל
ימימה בת שלמה קהתי ע"ה

יהודה בן פריזאד עזרי ז"ל
יהודה בן שלום ורינה שרעבי ז"ל
יצחק בן נעימה משה ז"ל

חיים בן דוד בכר ז"ל
שלמה בן זוהרה מלכה ז"ל
חסן עמרם בן זוהרה אברהם

