
 

  

  

  

  

  תרומהפרשת 
  )(כה, גמאתם וגו'"  תקחו אשר התרומה "וזאת
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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  

äòì ùã÷åçåðîä úîùð éåìé  é'âð ïáåìåì  ì"æùîìô ' äââãå"éä 'ñî ïåéìâ7    øãà 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

 ז"ל זוהרה בן יעקב ♦ ז"ל צביה בן מאור
 ז"ל יוסף בן סעידה ♦ ע"ה אברהם בת מרים
 ע"ה צירל בת חוה♦ז"לחבורהיחיאבןעוואד

 ז"ל חנה בת עוואד ♦ ע"ה סעידה בת לאוזה
 ז"ל לאה בן יהושוע ♦ ז"ל דוד בן חיים סאלם

 שלום ע"ה בת מרים ♦מרגלית ע"ה  מנטה בת רונית



 

 




   


         
        


         

    







     

        
        




        


   

  


          
       




       


     




 
   



  



  )(כה, זולחושן"  לאפוד מילואים ואבני שוהם "אבני

      
         


           





  )(כה, יחזהב"  כרובים שנים "ועשית

 
         

 


         







   


      
   


      






  (כו, כח)הקרשים"  בתוך התיכון "והבריח

        



  






 


 
  

     



   




    

  
לטובת מוסדות של תורה שמגדלים בהם תלמידי חכמים. וכל המשתדל להרים קרן התורה "מעות זכר למחצית השקל ינתנו

 חזו"ע פורים עמ' קה')מרן הגרע"י שליט"א בספר (ולומדיה יזכה לראות בהרמת קרן ישראל" 
"זכר  עשרות אברכים תלמידי חכמים השוקדים על תלמודם בכוללים שע"י מוסדות "דרכי תורה" ממתינים למעותיהודי יקר! 

 08-9452903נא פנה להנהלת המוסדות בטל' להם והבא ברכה לביתך. לפרטים  למחצית השקל" שלך, פתח לבך וכיסך
 רחובות  1, או בכולל "שערים המצויינים" רח' התחיה 9כמו כן ניתן להעביר לידי הגבאים בכולל "דרכי תורה" רח' מנוחה ונחלה 

 ז"ל שמואל בן חיים ♦ ע"ה פרחה בת מזל
 ז"ל ירמיהו בן שלמה ♦ ע"ה מזל בת אדיזוי
 ע"ה יעיש בת לולו ♦ ז"ל ארנולד בן פטר

 ז"ל אסתר בן חיים אליהו ♦ ע"ה סול בת הלן
 ושלום ז"ל רליה בן יעקב ♦ עפיה ע"ה בת שמעה

 ז"ל לאה בן משה ♦ ז"ל יהודית בן אברהם

 ז"ל רחל בן זכריה ♦ ז"ל שושנה בן הראל
 ע"ה ומשה זיהרה בת שרה ♦ ע"ה ה'תאג בת פרי

 ע"ה סביחה בת ברטה ♦ ע"ה פרנקה בת ליזט


