
 

  

  

  

  

יום הכיפורים
         

    
 

  









זכו  אהרן בזכות מיתת בני -זוננפלד ח"הגרי
  ישראל ליוה"כ

         



 


     


   

 
      



ונכתבה בסיבתם  פרשת עבודת יוה"כ נתגלגלה
  אהרן של בני

     






 
       




יום חנוכת המשכן  -למלך יסודו של המשנה
  כבחינת יוה"כ

       
  



 

    


      


    






   


      






חנוכת המשכן והשראת השכינה בו ע"י מיתת 
  שני בני אהרן
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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  

 úéìéò ïéòéãåî  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä  

 rg5740@gmail.com  

 התשע"תשרי    84 גליון'יי בתה הגב' יששכר מיכל תח"סלמה שולמית בת סלמה קורש ע"ה עלע"נ  מוקדשהעלון

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

 סלמה בת לאה חיון ע"ה
 עפיה בת הדיה ירימי ע"ה

 אברהם בן גרסיה עמריליו ז"ל

  אליהו בן רבקה אליהו ז"ל
 ישראל בן בתיה קוש ז"ל

 טובה בת שמחה חילייהו ז"ל
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  "בישראל כוותייהו אשתכחו לא תרי הני"




 

 





       



           


      






  ביוה"כ בכל דור ודור מתכפר חטא העגל

 
  





   




        
 


        

  






   
         




 


   





        
     

  
  

    
     

   


נקי נפש רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו "
  "וצדיק

       
  

 



      

       
         

         






 



  
  הרב ראובן גולןמאת מוסר והשקפה ופרשת השבוע  שיחותל האזינו

  1-1-2-48-1-1 [לא ברצף] יש להקישחדשות לשיחות . 03-6171001ב'קול הלשון' בטל' 
  באתר 'קול הלשון'כן ו ניתן להשיג את השיעורים והשיחות בעמדות המחשב של 'קול הלשון' בכל רחבי הארץ

  
  
  

  
 חנה בת שמעה ירימי ז"ל
 איבון בת יסמין אסיאד ע"ה

מסעודה בת פורטונה דמרי ע"ה

 אברהם בן יוכבד חילייהו ז"ל
 יסים בן רחל דהאן ז"לנ

 חסיבה בת מרים אוחנה ע"ה

 חנה אנט בת רחל לחיאני ע"ה
 שמחה בת אסתר חילייהו ע"ה

 

 ראובן בן ריבה גולד ז"ל ♦בתיה גלעדי 'י הגב"שלמה בן יחיה ז"ל עאליהו♦אליהו י"צדיק בן רחמה ז"ל ע


