
 

  

  

  

    

        

  זריחהרב קהילה כעוף המשנה את צבעו וגווניו ב

  העדה" (כז, טז) על איש בשר לכל הרוחות ה' אלהי "יפקוד


 
      

 


  
     


         
  




   



          


   
        


           
  



  על נשמותולא  "שמות"אל תדרוך על 








      

  

      




         
          






         






     


  "למלמדים כמוך יש תנור מיוחד בגהינום..."

    
         




       




      





          



          

      





"ברגע שתרגיש לר"מ הרב שטיינמן הורה 
  שאינך אוהב כל בחור כבנך, פנה את מקומך!"

        
  


 



          





          


בארה של תורה
 òåáùä úùøôì éðøåú ïåìò úàîáøä äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

 úîéùøì ì"àåã:äöåôú 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 פנחספרשת

 ותשע"ה'  תמוז 174גליון   ו"הי ודרור א"שליטאביחיג"הרהבניוי"על"זיששכרמסעודבןיוסף' ר שמתילוי נהעלון 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

 ה"עירימימנחםבתאהובה
 ל"ז בנימין בנימין בן נתן
 ל"ז אזולאי ימין בן עמרם אליהו

 ה"ע גוילי רחל בת ליזה עליזה
 ה"ע מצרפי מרים בת צרויה
 ל"ז עזרן חביבה בן יוסף



 

 

         
          

          


         



        

         
        





         






  בני תשע מידות בלימוד התלמידים


          

        


        



           


 


    


          




         


            



          





     


        




 
          



       


רב שמלמד תלמיד שובב מתוך כעס והקפדה 
  ! גורם לו שיצא לרחוב ויפרוק עול


    

       
  


     


           




הנער הפצוע ששכב ללא הכרה פקח את עיניו 
  רבו אהובוקולו של כששמע את 
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ל"ז רוה ואסתר חיים בןשמואליורם
 ה"ע בניטה אודט בת חיה מרלן

 ל"ז ואדעי שמעה בןשלמה

 מועלם'גבי"על"זסעידבןשמעון
 מועלם' גב י"ע שמעון בן ישראל

ל"זאסוליןמריםבןמכלוף

  הארוש י"ע ה"ע בוגנים סולטנה בת זוהרה
  הארוש י"ע ה"ע חדד כמונה בת בניטה

 ל"ז מחרבי ושלום חנה בן חיים

 ל"ז מרחבי יהודית בן חיים אוהד ♦ל"זזרוק ציון בן שמעון♦ חובשיי"על"זיהודהבןיששכר♦ ו"הימאירבנה י"ע ה"ע כהן שרהבתפנינהלע"נ

 מצויינים לאברכים יום וכולליולרבנותלהוראהמדרשבתי,רחובותתורהדרכי מוסדות
בשלושת הכוללים שבמוסדותינו לומדים עשרות אברכים השוקדים על תלמודם מזה שנים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא,  !מחר של ההוראה למורי היום ידך תן

הרבנות הראשית, ורבים מהם כבר משמשים בפועל כמורי הוראה ורבני קהילות. בידך להיות שותף בתורתם, ועברו בהצטיינות רבה את מבחני ההסמכה שע"י 
 ! וליטול חלק בזכויות הנשגבות של תלמודם, ולהעמיד במו ידיך את מורי ההוראה של הדור הבא

 לך ולבני ביתך, ולעילוי נשמת יקיריך.  ברכהו ניתן לחתום על הסכם יששכר וזבולון עם אברך תלמיד חכם שיקדיש לימודו להצלחתך ולרפואה
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