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:úëøòîä úáåúë
56/5 äðâää -úåáåçø
050-4122172 -'ìè
úìá÷å úåøòäì ì"àåã
:òåáù éãî ïåìòä

ïìåâ ïáåàø áøä é"ò ä"á êøòðå áúëð / øñåîå äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùô

 תמוז תשע"ח269 גליון

לע"נ יאיר בן יעקוטה עידן ז"ל ע"י אחיו ר' בני רחמים ור' רפאל עידן הי"ו

פרשת קרח
 ונמלטו ממנו שני,גן החיות בגרמניה הוצף
... דוב ויגואר, שני טיגריסים,אריות

...הכל התחיל מטבעת

( א,"ויקח קרח בן יצהר וגו'" )טז

         

         

           
         

         

          
            


           

          
           

         
          


            
  

         
          

            
         

        
            

          
         
           


          


    
         
         
           



         

           
          
            

          
         
         
           


          

            
          
           

        
        

          

           

          
          
          
         


         
  
         


אהרון בן חביבה מאזוז ז"ל
חיה חנה בת איזה ע"ה
משה בן שמחה בניטה ז"ל

( א,"ויקח קרח בן יצהר וגו'" )טז

ביחה פריחה בת עישה סיבוני ע"ה
שלמה סלימאן בן והב בסל ז"ל
ג'ויה יהודית בת אסתר חזן ע"ה

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
צביה בת סרח ע"ה

        


!?המינוס חוגג? אולי הגיע הזמן לעשות שלום
(ו- ה, קחו לכם מחתות" )טז,'"בוקר ויודע ה' את אשר לו וגו
 


          

          

           
            

          
 




           
     
         
         
    

   
 

         
           

            

          

 

            
          


הנהג סירב להסיע את ראש הישיבה ואמר "אני
"מעדיף לוותר על הכסף ולשמור על כבודי
           

  

         
            

           
          

           


         
           
          

          

          

           
          

         
 
         
         
           
           


     
            
            
          


           
   


àúëìäã àáéìà úåëøá úëñî ãåîéì

ïìåâ ïáåàø áøä íò àúëìäã àáéìà úåëøá úëñîá øåòéù íéé÷úî 21:30 - 20:00 úåòùä ïéá áøò éãî !äáéáñäå úåáåçø éáùåúì
äðùîå ò"åù ,óñåé úéáá úåòãä íåëéñ íò úåéâåñä úà íéãîåì øåòéùá .1 äéçúä 'çø ('á äîå÷á íìåàá) "éñôìà" úñðëä úéáá
.êøáà íò åà àúåøáçá íâ ãåîìì ïúéð .éàîöò ïôåàá íé÷ñåôå àøîâ ãåîéìì íéìë úééð÷ä ìò ùâã íéîùå ,äùòîì äëìäì ãò ,äøåøá
050-4122172 :íéèøôì .úéáøò úìéôú úîéé÷úî øåòéùä øçàì
   

מוסדות "דרכי תורה" רחובות
 ארון כספת לספר, ארונות ספרים, שלחנות, כסאות:לביהכנ"ס וביהמ"ד חדש דרושה תרומת ריהוט
054-2637798  המעוניינים להקדיש יפנו לטלפון. מזגנים ועוד אפשרויות הנצחה,תורה
המנוח יעקב שמחה בן פרל חנה מקלס ז"ל
המנוח אבישלום כהן ז"ל בן צפורה
ישראל פרמין בן אברהם פדילה ז"ל

אלישבע בת שלמה ושרה גדסי ז"ל
חנה בת שדרה עדני ז"ל
ישועה שורה בת יוכבד יצחקוב ע"ה

חיים שלום בן שקל וואזאנה ז"ל
חנה בת לאה לביא ע"ה
דינה בת סעידה גדקא ע"ה

