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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    85 גליוןשאול בן סרח הי"והיקרדודילה שלימה ובריאות איתנהלרפוא 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

  טניה בת פנחס הויכרך ע"ה
 שמעון בן מרים בן זקן ז"ל
 יצחק בן רחל חלפון ז"ל

 מאשה יהודית בת יעקב אהרון וייס ע"ה
 רחל בת עליה אבוטבול ע"ה ע"י מקס 

 מנס בן יוסף ולאה זץ ז"ל 



 

 




 

 
        

  
 

         
         



         

   


         


 
         

       

         


           


 

         
    

     





 

       

 

 




          
          

 




  
   

          
    

         






         

   
          


 
          

         
          

 

     
    


 

 


  
        


 




 





         
 

     
         









  
  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

  
  
  

  
 אליהו בן עישה תורג'מן ז"ל 
 רחמים בן לאה שחיבר ז"ל 

 גבריאל בן לאומה מימון ז"ל 

 י כוכבי  "יעקב בן פרחה לוי ז"ל ע
 מנוחה רחל בת מטילדה לאה פלד ע"ה

פמלה בת אידית יעקב ע"ה

 שמשון בן עליזה בנימין ז"ל 
 יוכבד בת עליזה בנימין ע"ה
 רחמונה בת רחל סיידה ע"ה

 י ה"ה יאיר חן הי"ו"סוליקה בת רחל חייבי ע"ה ע♦אילנה בת גילה ישראל ע"ה ♦מוזלי בת חזנה כהן ע"ה


