בס"ד

ִלזְ ּכֹות ְל ִבנְ יָ ן ֵּבית ַה ִמ ְק ָדׁש
ילת ֲעֹונֹות וְ ָכל
ֵּמ ָח ָדׁש וְ ִל ְמ ִח ַ
ּלֹותינּו יִ ְת ַק ְבלּו ְב ָרצֹון
ְת ִפ ֵּ

על ִּ ֵעצים ִּוַ ֲא ָּבניםִּ ,וְ ַ ִּרקִּ
תו ִּ ִַּ
ׁ ָּש ַפ ְִּך ִּ ֲח ָּמ ִֹּ
ת'ֹ .וְ ל ֵֹכן ֹנאֱמַֹר ֹוַ יְהִֹיֹ
חא ִּ ָּטחוִּן ִּ ָּט ַחנְ ָּ ִּ
'ק ְמ ִָּּ

יְ ר ּו ָשלָ יִ ם"ֹ ,

" ַּּכאֲ ֶׁשר נִ לְ ְ ּכ ָדה

שַ
ִרּבוֹנ ֹֹו ֹשֹל ֹעוֹלֹם ֹכֹֹל ֹיכ ֹֹולְּ ֹ ,במוֹ לַד ַחוֹ ֶד ַ
שי ַַ 7:28וְַַּ8
אַב ַ ֶש ִּי ְּהֶַיה ַ ְּביוַֹם ַה ִּש ִַּ
חֲל ִּקיםַ,בבֹקֶַרֶׁׁ ֹ,שָאז ַמ ְת ִחיל ִבנְ יַ ן ֵּבית
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ה' ֹאחֹד ֹ= ֶֹ ֹ ,1ש ִי ְּשראֵל ֹֹ 841נִ ְּקר ִאים ֹֹ401
בנִ יםַֹׁ ֹ102למקוֵםֹֹ.1561ֹ=ֹ216וְ נִזְ כֹהֹה'ֹאחֹדֹ=ֹ
ִ ֹ 1מ ְּירוש ַׁליִֵם ִֹ ֹ 636ע ְּירךֵ ֹֹ 300וְּ ִציוֵן ֹֹ162
ִמ ְּשכֵַׁןֹ ְּכבו ֶדךֵֹ ֹ.ה'ֹאחֹדֹ ֹ ְּכיִ ְּשראֵלֹ
ַׁה ְּשקו ִליםֹ ִכ ְּצבֵאֹ ַׁהש ַׁמיִֵםֹ ֹ ֹ ֹ.
לע"נ שמעון בן אברהם וסוליקה
ז"ל אלבז כו תמוז ת.נ.צ.ב.ה.

בס"ד

על ִּ ֵעצים ִּוַ ֲא ָּבניםִּ ,וְ ַ ִּרקִּ
תו ִּ ִַּ
ׁ ָּש ַפ ְִּך ִּ ֲח ָּמ ִֹּ
ת'ֹ .וְ ל ֵֹכן ֹנאֱמַֹר ֹוַ יְהִֹיֹ
חא ִּ ָּטחוִּן ִּ ָּט ַחנְ ָּ ִּ
'ק ְמ ִָּּ

ַה ִמ ְק ָדׁש ַהנִ ְש ַרף ְב ִת ְׁש ָעה ְבָאבֹ ,וְ ָאזֹ
חוֹזְ ִריןֹהַ ש"עֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹשנִלְ ְקחּוֹמֵ חַ ּוֹהֹ,
חּורּבַֹן ֹּבֵ ית ֹהַ ִמ ְקדשֹ ,כִֹי ֹּבְֹתִ ְשעֹהֹ
וְ ג ְרמּו ֹלְ ְ
ּבְ ָאבֹחוֹזְ ִריןֹהַֹש"ע ֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹ,וְ נִתְ קנִיןֹ
חּורּבַֹן ֹּבֵ יתֹ
ָאז ֹהַֹ-ת"ה ֹגְ בּורָאן ֹשג ְרמּו ֹלְ ְ
מֹולד ַמ ְת ִחיל ֶׁרגַ ע
ּומ ֶׁרגַ ע ַה ָ
הַ ִמ ְקדשֵּ ֹ ,
קּומהֹ.כִּיִּ ַה ָּקדוֹ ׁש ִָּּברו ְך ִּהואִּ
ַה ִבנְ יָ ן וְ ַה ְת ָ

ִלזְ ּכֹות ְל ִבנְ יָ ן ֵּבית ַה ִמ ְק ָדׁש
ילת ֲעֹונֹות וְ ָכל
ֵּמ ָח ָדׁש וְ ִל ְמ ִח ַ
ּלֹותינּו יִ ְת ַק ְבלּו ְב ָרצֹון
ְת ִפ ֵּ
שַ
ִרּבוֹנ ֹֹו ֹשֹל ֹעוֹלֹם ֹכֹֹל ֹיכ ֹֹולְּ ֹ ,במוֹ לַד ַחוֹ ֶד ַ
שי ַַ 7:28וְַַּ8
אַב ַ ֶש ִּי ְּהֶַיה ַ ְּביוַֹם ַה ִּש ִַּ
חֲל ִּקיםַ,בבֹקֶַרֶׁׁ ֹ,שָאז ַמ ְת ִחיל ִבנְ יַ ן ֵּבית

ַה ִמ ְק ָדׁש ַהנִ ְש ַרף ְב ִת ְׁש ָעה ְבָאבֹ ,וְ ָאזֹ
חוֹזְ ִריןֹהַ ש"עֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹשנִלְ ְקחּוֹמֵ חַ ּוֹהֹ,
חּורּבַֹן ֹּבֵ ית ֹהַ ִמ ְקדשֹ ,כִֹי ֹּבְֹתִ ְשעֹהֹ
וְ ג ְרמּו ֹלְ ְ
ּבְ ָאבֹחוֹזְ ִריןֹהַֹש"ע ֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹ,וְ נִתְ קנִיןֹ
חּורּבַֹן ֹּבֵ יתֹ
ָאז ֹהַֹ-ת"ה ֹגְ בּורָאן ֹשג ְרמּו ֹלְ ְ
מֹולד ַמ ְת ִחיל ֶׁרגַ ע
ּומ ֶׁרגַ ע ַה ָ
הַ ִמ ְקדשֵּ ֹ ,
קּומהֹ.כִּיִּ ַה ָּקדוֹ ׁש ִָּּברו ְך ִּהואִּ
ַה ִבנְ יָ ן וְ ַה ְת ָ
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יְ ר ּו ָשלָ יִ ם"ֹ ,

לְּ "-ב ָח ְכ ָמה ֹֹ 75יִ ָּבנֶׁה ָֹּ ֹ 67ביִ ת ֹּ ֹ 412ו ִב ְתב ּונָהֹ
ֹ471יִ ְת ּכ ֹו ָנן"ֹֹ.1561ֹ=ֹ536כִֹיֹה'ֹאחֹדֹ=ַֹׁ 'ֹ,1ש ֲע ֵריֹ
ְּ ֹ 580ת ִפלֵה ֶֹ ֹ 515ט ֶ ֵרם ֹֹ 249נִ נְּ ֲעלוֵ' ֹֹ.1561ֹ =ֹ 206
ה' ֹאחֹד ֹ= ֶֹ ֹ ,1ש ִי ְּשראֵל ֹֹ 841נִ ְּקר ִאים ֹֹ401
בנִ יםַֹׁ ֹ102למקוֵםֹֹ.1561ֹ=ֹ216וְ נִזְ כֹהֹה'ֹאחֹדֹ=ֹ
ִ ֹ 1מ ְּירוש ַׁליִֵם ִֹ ֹ 636ע ְּירךֵ ֹֹ 300וְּ ִציוֵן ֹֹ162
ִמ ְּשכֵַׁןֹ ְּכבו ֶדךֵֹ ֹ.ה'ֹאחֹדֹ ֹ ְּכיִ ְּשראֵלֹ
ַׁה ְּשקו ִליםֹ ִכ ְּצבֵאֹ ַׁהש ַׁמיִֵםֹ ֹ ֹ ֹ.
לע"נ שמעון בן אברהם וסוליקה
ז"ל אלבז כו תמוז ת.נ.צ.ב.ה.
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בס"ד

ִלזְ ּכֹות ְל ִבנְ יָ ן ֵּבית ַה ִמ ְק ָדׁש
ילת ֲעֹונֹות וְ ָכל
ֵּמ ָח ָדׁש וְ ִל ְמ ִח ַ
ּלֹותינּו יִ ְת ַק ְבלּו ְב ָרצֹון
ְת ִפ ֵּ

על ִּ ֵעצים ִּוַ ֲא ָּבניםִּ ,וְ ַ ִּרקִּ
תו ִּ ִַּ
ׁ ָּש ַפ ְִּך ִּ ֲח ָּמ ִֹּ
ת'ֹ .וְ ל ֵֹכן ֹנאֱמַֹר ֹוַ יְהִֹיֹ
חא ִּ ָּטחוִּן ִּ ָּט ַחנְ ָּ ִּ
'ק ְמ ִָּּ
" ַּּכאֲ ֶׁשר נִ לְ ְ ּכ ָדה

יְ ר ּו ָשלָ יִ ם"ֹ ,

ִרּבוֹנ ֹֹו ֹשֹל ֹעוֹלֹם ֹכֹֹל ֹיכ ֹֹולְּ ֹ ,במוֹ לַד ַחוֹ ֶדשַַ
שי ַַ 7:28וְַַּ8
אַב ַ ֶש ִּי ְּהֶַיה ַ ְּביוַֹם ַה ִּש ִַּ
חֲל ִּקיםַ,בבֹקֶַרֶׁׁ ֹ,שָאז ַמ ְת ִחיל ִבנְ יַ ן ֵּבית

לְּ "-ב ָח ְכ ָמה ֹֹ 75יִ ָּבנֶׁה ָֹּ ֹ 67ביִ ת ֹּ ֹ 412ו ִב ְתב ּונָהֹ
ֹ471יִ ְת ּכ ֹו ָנן"ֹֹ.1561ֹ=ֹ536כִֹיֹה'ֹאחֹדֹ=ַֹׁ 'ֹ,1ש ֲע ֵריֹ
ְּ ֹ 580ת ִפלֵה ֶֹ ֹ 515ט ֶ ֵרם ֹֹ 249נִ נְּ ֲעלוֵ' ֹֹ.1561ֹ =ֹ 206
ה' ֹאחֹד ֹ= ֶֹ ֹ ,1ש ִי ְּשראֵל ֹֹ 841נִ ְּקר ִאים ֹֹ401
בנִ יםַֹׁ ֹ102למקוֵםֹֹ.1561ֹ=ֹ216וְ נִזְ כֹהֹה'ֹאחֹדֹ=ֹ
ִ ֹ 1מ ְּירוש ַׁליִֵם ִֹ ֹ 636ע ְּירךֵ ֹֹ 300וְּ ִציוֵן ֹֹ162
ִמ ְּשכֵַׁןֹ ְּכבו ֶדךֵֹ ֹ.ה'ֹאחֹדֹ ֹ ְּכיִ ְּשראֵלֹ
ַׁה ְּשקו ִליםֹ ִכ ְּצבֵאֹ ַׁהש ַׁמיִֵםֹ ֹ ֹ ֹ.
לע"נ שמעון בן אברהם וסוליקה
ז"ל אלבז כו תמוז ת.נ.צ.ב.ה.

בס"ד

על ִּ ֵעצים ִּוַ ֲא ָּבניםִּ ,וְ ַ ִּרקִּ
תו ִּ ִַּ
ׁ ָּש ַפ ְִּך ִּ ֲח ָּמ ִֹּ
ת'ֹ .וְ ל ֵֹכן ֹנאֱמַֹר ֹוַ יְהִֹיֹ
חא ִּ ָּטחוִּן ִּ ָּט ַחנְ ָּ ִּ
'ק ְמ ִָּּ

ַה ִמ ְק ָדׁש ַהנִ ְש ַרף ְב ִת ְׁש ָעה ְבָאבֹ ,וְ ָאזֹ
חוֹזְ ִריןֹהַ ש"עֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹשנִלְ ְקחּוֹמֵ חַ ּוֹהֹ,
חּורּבַֹן ֹּבֵ ית ֹהַ ִמ ְקדשֹ ,כִֹי ֹּבְֹתִ ְשעֹהֹ
וְ ג ְרמּו ֹלְ ְ
ּבְ ָאבֹחוֹזְ ִריןֹהַֹש"ע ֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹ,וְ נִתְ קנִיןֹ
חּורּבַֹן ֹּבֵ יתֹ
ָאז ֹהַֹ-ת"ה ֹגְ בּורָאן ֹשג ְרמּו ֹלְ ְ
מֹולד ַמ ְת ִחיל ֶׁרגַ ע
ּומ ֶׁרגַ ע ַה ָ
הַ ִמ ְקדשֵּ ֹ ,
ְ
קּומהֹ.כִּיִּ ַה ָּקדוֹ ׁש ִָּּברוך ִּהואִּ
ַה ִבנְ יָ ן וְ ַה ְת ָ

ִלזְ ּכֹות ְל ִבנְ יָ ן ֵּבית ַה ִמ ְק ָדׁש
ילת ֲעֹונֹות וְ ָכל
ֵּמ ָח ָדׁש וְ ִל ְמ ִח ַ
ּלֹותינּו יִ ְת ַק ְבלּו ְב ָרצֹון
ְת ִפ ֵּ
ִרּבוֹנ ֹֹו ֹשֹל ֹעוֹלֹם ֹכֹֹל ֹיכ ֹֹולְּ ֹ ,במוֹ לַד ַחוֹ ֶדשַַ
שי ַַ 7:28וְַַּ8
אַב ַ ֶש ִּי ְּהֶַיה ַ ְּביוַֹם ַה ִּש ִַּ
חֲל ִּקיםַ,בבֹקֶַרֶׁׁ ֹ,שָאז ַמ ְת ִחיל ִבנְ יַ ן ֵּבית

ַה ִמ ְק ָדׁש ַהנִ ְש ַרף ְב ִת ְׁש ָעה ְבָאבֹ ,וְ ָאזֹ
חוֹזְ ִריןֹהַ ש"עֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹשנִלְ ְקחּוֹמֵ חַ ּוֹהֹ,
חּורּבַֹן ֹּבֵ ית ֹהַ ִמ ְקדשֹ ,כִֹי ֹּבְֹתִ ְשעֹהֹ
וְ ג ְרמּו ֹלְ ְ
ּבְ ָאבֹחוֹזְ ִריןֹהַֹש"ע ֹ ִרּב ֹֹואֹנְהו ִֹריןֹ,וְ נִתְ קנִיןֹ
חּורּבַֹן ֹּבֵ יתֹ
ָאז ֹהַֹ-ת"ה ֹגְ בּורָאן ֹשג ְרמּו ֹלְ ְ
מֹולד ַמ ְת ִחיל ֶׁרגַ ע
ּומ ֶׁרגַ ע ַה ָ
הַ ִמ ְקדשֵּ ֹ ,
ְ
קּומהֹ.כִּיִּ ַה ָּקדוֹ ׁש ִָּּברוך ִּהואִּ
ַה ִבנְ יָ ן וְ ַה ְת ָ
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יְ ר ּו ָשלָ יִ ם"ֹ ,

לְּ "-ב ָח ְכ ָמה ֹֹ 75יִ ָּבנֶׁה ָֹּ ֹ 67ביִ ת ֹּ ֹ 412ו ִב ְתב ּונָהֹ
ֹ471יִ ְת ּכ ֹו ָנן"ֹֹ.1561ֹ=ֹ536כִֹיֹה'ֹאחֹדֹ=ַֹׁ 'ֹ,1ש ֲע ֵריֹ
ְּ ֹ 580ת ִפלֵה ֶֹ ֹ 515ט ֶ ֵרם ֹֹ 249נִ נְּ ֲעלוֵ' ֹֹ.1561ֹ =ֹ 206
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בנִ יםַֹׁ ֹ102למקוֵםֹֹ.1561ֹ=ֹ216וְ נִזְ כֹהֹה'ֹאחֹדֹ=ֹ
ִ ֹ 1מ ְּירוש ַׁליִֵם ִֹ ֹ 636ע ְּירךֵ ֹֹ 300וְּ ִציוֵן ֹֹ162
ִמ ְּשכֵַׁןֹ ְּכבו ֶדךֵֹ ֹ.ה'ֹאחֹדֹ ֹ ְּכיִ ְּשראֵלֹ
ַׁה ְּשקו ִליםֹ ִכ ְּצבֵאֹ ַׁהש ַׁמיִֵםֹ ֹ ֹ ֹ.
לע"נ שמעון בן אברהם וסוליקה
ז"ל אלבז כו תמוז ת.נ.צ.ב.ה.
ֹ 410

ֹ561

1561ֹ=ֹ 52

ֹ791

=ֹ1

ֹ113

1561 = 395

