










      

      


     

     

     




 





      
      
     
     
      


      
      





      

      
      
      

    
       
    
    
       






       
      
      


      
      


      
      



      

     








      
      
      
      




    


     

      
      

     


      


    



      



    





     
      




 










     
     
      
    



     



     
      


    


      







      




     
     

      
 






               
                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

3637 matnatc@gmail.com  02-5000755 :למידע על תרומת כליהjudy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"אפסח תשפ"א





