
 

  

  

  

  

  מדברבפרשת 

 איש יהיו ואהרן, ואתכם אתה לצבאותם אותם "תפקדו

  )(א, דלמטה וגו'"  איש



 




       
 



     
    


   

 





         
       




    


 










        
       


      
         


  




         

       
      

       
  




         


       
        




        




          
         



         


        

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 :  

ò ïéòéãåîé úéì  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

ì"àåã öåôú úîéùøìä:  

 rg5740@gmail.com  

 ùã÷åä éåìéòì úîùðøéá íåìù 'ùî é"ò ì"æ àéãåù ïá íåìù óñåé å"éä   'ñî ïåéìâ17    ïåéñ â"òùú 

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

ע"הצביה בת סרח  ♦ רחל בת סאלחה ע"ה

 ע"השושנה שמעה בת סעדה ◆רחמה למואיבןז"לאברהם
 ז"ל אברהם בן ליסה לאה ◆ ע"ה ברכה בת בת שבע

 ז"ל שלום בן שמחה ◆ ז"ל רג'ינהמשה בן 

 לעילוי נשמת
 שלמה בן טאוס ז"ל למש' סלמי



 

 




         



       




 
  





         
 





 
   

        
         
          


         




        
 
        
       
    

    
          
         
        
         



    
 
  

  



         
        




 

 




       
        

        
 

 


       


         
        



  
   


       




   

         







  
  

עלון זה מופץ באלפי עותקים בארץ ובעולם, אם ברצונך לזכות את
ש את העלון לע"נ הנפטרים, או להבדיל להצלחה יולהקד הרבים

  08-9452903נא פנה להנהלת המוסדות בטל' , ולרפואה ולכל ענין

דהרי ז"ל מנחם בן שלום◆  יהודה בן אסתר ז"ל
 סלמי ז"ל אברהם בן טאוס◆  יהודה ז"לשלמה בן יחיא 

 ע"ה יששכר בן נתן ◆ אליהו מסעוד בן יקוט ז"ל

 ז"ל זאב בן סוסיה◆ז"ל דארףבן שושנהגדעון
 רביבו ז"ל יעקב בן עישה◆  שער ז"ל אליהו בן זוהרה

 תמר בת עישה ז"ל ◆ ע"ה חיה אסתר בת אברהם יצחק

  משמור ע"ה רבקה בת מרים ◆ ע"הלוי יאירה בת שרה 
 כוכבי ע"הימימה בת דוד ◆  סעיד ז"לשלום בן מנחם 

 פרנג'יאןחתון נהיד בת אשראף ע"ה 

 בטל' האזינו לשיעורי הרב ראובן גולן ב'קול הלשון'
  1-1-2-48-1-1הקישו ת השבוע . לשיח03-6171001 

]12:30[השיחה מופיעה במערכת החל מיום חמישי בשעה 


