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Mazal tov ! Que ce soit une construction 

éternelle basée sur la Torah et les Mitzvot et 
que votre vie soit heureuse dans tous les domaines 

(Fascimile de la bénédiction du Rabbi)  



הורי החתן 

יצחק ורינה כלפון
ביתר עילית

הורי הכלה 

יעקב ואסתר מדר
פאריז

בעזהי״ת

צאצאינו בנישואי  זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  לד’  מודים  אנו    

החתן התמים הרב מ’ דוד יחי’ עם ב״ג הכלה המהוללה מ’ חיה מושקא תחי’

עלינו  הבא  כסליו  לחודש  ימים  שני  השני,  ביום  למז״ט  בהזה״י  תהי’  החופה   

יע״א,  לציון  ראשון  בעי״ת  אשר  ״בראשיתה״  באולמי  ולברכה,  לטובה  יחיו,  ישראל  כל  ועל 

בשעה החמישית*, בשעה טובה ומוצלחת.

יחדיו,  אתנו  לשמוח  נא  יואילו  אשר  ומכירנו  לידידנו  נקרא  לבב  וטוב  בשמחה   

מז״ט,  בברכת  כולנו,  ואותנו  יחיו,  הזוג  את  ולברך  לבבינו,  שמחת  ביום 

וחיים מאושרים בגשמיות ורוחניות. 

   הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו, בתןך כלל אחב״י יחיו, בברכות 

מאליפות מנפש ועד בשר.

מוקיריהם ומכבדיהם

 Mme Fortune Madar
Mme Arlette Ritter

 M. et Mme Yaakov Madar

 M. et Mme Claude Eliahou Kalfon
M. et Mme Itshak Kalfon

43 Rue Archereau 
75019 Paris, france
Tel: 09 51 80 80 04

8 Rehov Motzafi
Beitar illit, Israel

Tel: 02 580 08 26

*יום שני ב' כסליו 20.11.17, קבלת פנים בשעה 17:00 והחופה בשעה 18:00
באולמי "בראשיתה", רח' דרך המכבים 56, ראשון לציון

 Rendent grâce à D-ieu pour tout le bien qu’ Il leur a accordé en les conduisant
 dans sa bonté au mariage de leurs petits-enfants et enfants

  Haya Mouchka                &          David     

 Et vous prient de bien vouloir les honorer de votre présence
 le Lundi 20 Novembre 2017 - 2 Kislev 5778

 A la Kabalat Panim (l’accueil des mariés) à 17h00 suivie de la Houpa à 18h00
 ainsi qu’à la réception qui suivra au Salon Bereshita

Rue Derech HaMaccabim 56, Rishon Lezion, 7535996

שתחי'שיחי'

Réponse souhaitée dès réception par mail : dhwedding@gmail.


