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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

19:2918:32Buenos Aires
20:1519:26Méjico DF.
18:5018:02Cdad. de Panamá
18:4017:39Caracas
20:0319:12Miami 
18:5718:08Jerusalem

Parashat Beershit
26 de Tishrei 5782

Los niños, cuyos padres, leen 
con ellos la Kiriat Shemá, 
al acostarse, palabra por  
palabra, con paciencia, estarán 
protegidos y cuidarán la 
Kedushá del Yesod.

Esos padres, construyeron una 
muralla protectora alrededor 
de sus hijos, vigilada por  60 
valientes.

¡Participa!
Para donaciones:

Mercantile Dicount Bank
Sucursal 721. Netivot
Nº de Cuenta: 23357

O llame al: +972-54-251-6245

Distribución gratuita
Favor de cuidar la santidad del folleto

Requiere Guenizá

Senderos hacia 
el Corazón

Enseñanzas del
Rab Yoram zt"l

Mantente en contacto 
directamente con Rabbi Israel 

via Email.
Rabbi@H-L.org.il

Media
En Inglés

Tax deducTible organizaTion 


