בצער רב ובכאב לב אנו מודיעים על
לכתו של אבינו ,סבנו וחמנו האהוב

בצער רב אני מודיע על פטירתה
של יקירת ליבנו

גבעתי
רחמים
המשפחה תשב שבעה החל

אנט הורן

מיום ראשון  23.3ברחוב זנגביל 2
קומה  ,2גדרה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה
של יקירתנו

בצער רב אנו מודיעים
על פטירתה בשיבה טובה של
אימנו ,סבתנו וסבתא רבתא

פנינה )פרל( נח

1928-2018

אבישי

שעות הביקור לניחומ האבלימ יהיו:
היומ ,יומ חמישי
החל מ 10:30-12:30 :ומ15:00-18:00 :
ביומ שישי החל מ 10:30 :ועד 12:30

אבלים ,עצובים ובוכים
כל בני משפחת שרוני-כהן
ההלוויה תתקיים היום ,יום ה' ,ב' שבט
תשע"ח 2017..18 ,בשעה 15:30
בבית העלמין החדש,
עפולה עילית
נשב שבעה בביתנו ,שד' הקרן  ,12יפו

לחברנו היקר גרשון קוסטלנץ
אתך באבלך הכבד על מות אביך

שמאי קוסטלנץ
מן השמים תנוחם
דירקטוריון ס .ג .מ .מטלורגיה
המנהלים והעובדים

דיאנה אן צח

דינה אוהב ציון

אזכרה

לאהובנו

יעקובוביץ ז“ל

 - 14:15דברים לזכרו
הרב יעקב שניידר
בני המשפחה
 15:00גילוי המצבה

מוקירי זכרו מוזמנים

אמך

ז“ל

מי יתן ולא תדעו צער
דורית הרץ-פסט
שמר תעשיות אם ויי גרופ בע"מ
עיבוד פלסטיק ישראל ) (IPIבע"מ
דנציגר-אסייג בע"מ
זנגי את פרי

לחברינו אפרים ,יובל ובני ביתם
משתתפימ בצערכמ
על פטירתה בטרמ עת
של אחותכמ

חיה ששת

מ
משתתפים בצערה של
חברתנו לעבודה סיגלית שרפשטין
במות אביה

ז“ל

הנהלת משיק טכנולוגיה

זוכרים את חברנו המסור והיקר

ז“ל

שהלך לעולמו ביום חמישי

יהי זכרו ברוך

נזכור תמיד את טוב ליבך
וחוש ההומור שלך
תחסר לנו לעד
חבריו:

אבי ותמר מחלוף
הנכדים :צבי ,לירון ,טולי ורוני
הנינה :הדס
ניסים ולאה יהל
הנכדים :אסף ,בני ,שמעון ,מאור ושרית
הלל ורונית אוהב ציון
הנכדים :שיר ,זאב ,נעמה ופלג
המטפלת אנסטסיה

משתתפים בצערך על מות

ב  6יוני 2016
בבית עלמין חולון

אלי פטינר

הלכה לעולמה בשיבה טובה
ההלוויה תהיה היום ,יום שני
ד‘ ניסן 6.4.2014 ,בשעה 14:30
בבית העלמין הישן בנחלת דוד
יושבים שבעה בבית המנוחה
רח‘ הרקפת  ,12נחלת דוד
ילדיה ,נכדיה ונינה

לידידנו היקר רו"ח לביא ורדיגר

שלא תדעי עוד צאר

עמותת 'מרפא טבעי'
משתתפת בצער
המשפחה על לכתה של

בת יוסף ושולמית ביטון ז“ל

יהודה זלמנוביץ

המשפחה

דניאל שוורץ ושמואל דוידי

ז"ל

החברימ
שלום מלאך
זאב פישברג
אבי הדר
דן גבריהו
אהרן טביב
שפר הירש
דוד שילון
אשר דקל
נחום כוכבי
שלמה אבנרי
מרדכי מצליח

ז"ל

אנו כואבים על אבדן פעילה
וחברת הנהלה אהובה
משפחת 'מפרפא טבעי' לדורותיה

בצער ובכאב גדול אנו מודעים
שאם משפחתנו הנערצת

רוברט זי מנ והמשפחה

גדליה

יום רביעי 3.1.2017 ,ט"ז בטבת תשע"ח
בשעה 14:45
בבית העלמין תכלת מרדכי ,קדימה

בעלה :שמואל
בניה :יצחק
אלי ונתנאלה
אחותה :אבישג גבעון
הנכדים והנינים
השבעה תיערך בחוג המשפחה

היקר שלנו איננו

הלוויה התקיימה שלשומ בערב בכפר שמריהו
המשפחה יושבת שבעה בבית ינאי ,רח' דקר 12

אשה מיוחדת
אשת עמל ואמת
מורה ומחנכת
הלוויה תתקיים היום

ההלוויה תצא מבית ההספד
”קהילת ירושלים“ בהר המנוחות,
גבעת שאול ,ירושלים ,היום,
יום שישי 19.4.2016 ,בשעה 10:30

המשפחה

אישה אמיצה שהיתה גמ אמ ,בתא,
בתא רבא ,אחות וחברה מדהימה

נורית שבח

סיני
מכללת
הרב חן  ,7נתיבות
במלאת שנה לסלוקו של
מורנו ,מייסד המכללה

נגבי זצ“ל

הרב שאול
לערב זכרון ולימוד
הציבור מוזמן

שיתקיים א“יה בים שלישי
כ“ו טבת בשעה 18:00
באולם המרכזי במכללה
ישאו דברים

ד“ר יעקב נגבי נאור
הרב שלה אטינגר
הרב בן ציון שמחון
הרב אברהם וזובסקי

משפחת נגבי

הנהלת המכללה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של
בעלי ,אבינו וסבנו היקר

שלמה ליימן

ז“ל

ההלוויה תתקיים היום,
יום ראשון ,א‘ בכסלו תשע“ח 19.11.2016 ,בשעה 15:00
בבית העלמין בחדרה ,דרך הפרדס
יושבים שבעה בבית המנוח ,רח‘ השקד  ,82חדרה
אשתו :רעיה
בנו וכלתו :אבנר ואורנה
והנכדים :גד ,משה ויהודה
בנו וכלתו :אמציה ושוש
והנכדים :שפר ,נריה ואריה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של
יקירתנו האהובה

אריאלה וייסברד
יושבים שבעה
ברח‘ גילנסקי  ,5דירה  ,101חיפה
האחים :עמרם ושי
הילדים :איה ,שמיר ודינה
הנכדים :קרן ,שרון ,שני ,טל ,יוני ודן
הכלות :נעמה ושרה
מודיעים בצער על מותה של המיוחדת סבתנו ואמנו

אילונה בן צבי

ז"ל

שנפטרה בשיבה טובה בביתה ברמת גן
הלוויה היום 10.1.2017 ,בשעה  14:00בסגולה
אבלים:
ילדיה :דינה ואהרן אורן
שמואל והדס בן צבי
נכדיה וניניה :לילך ,משה ,שני ,יהורם ,בנימין ונדב
יושבים שבעה ברח' החבצלת  24ברמת גן החל מה 11.1.17

לשמשון היקר ומשפחתו האבלה,
משתתפים בצערך על מות אביך

מאיר ז"ל
שלא תדעו עוד צער

רפי ,ירדן ,עדן והחברה הכלכלית תדיר

