
פרחה 
ששון

 יום ההילולא
לנדבנית ולתלמידת החכמים

בבית

יט טבת

https://kulna.org.il
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/default.aspx
https://chakima.org.il


ברוכים הבאים להילולא של פרחה ששון, אצלכם בסלון
מיוחדים  לימים  מקום  לתת  אותנו  מזמינה  ההילולא  מסורת 
נר של צדיקים  ולשמוח בעושרו של העבר שלנו. זמן להדליק 
ודמויות מופת על עדן החלון ולהדליק נר בלב שלנו ללכת לאורו. 
להשראה.  לנו  להיות  ותיקון  חסד  צדקה  של  גדולים  למעשים 

והפעם - מדליקים נר לפרחה ששון. 
חכמים  תלמידת  במינה,  מיוחדת  אישה  הייתה  ששוֹן  פְַרחָה 
מנהיגה ונדבנית, אשת חיל מי ימצא. אנו שמחים להגיש לכם 
כאן "הילולא בבית" כדי לחגוג כולנו יחד את חייה ואת זכרה. 
לדור  במיוחד  מופלאה  מורשת  לנו,  שהשאירה  מה  את  לחגוג 
שלנו. מורשת של שילובים מלאי אור בין מסורתיות למודרניות, 

בין שמרנות וגמישות, בין תלמוד ומעשה. 
אישה של תורה שפועלת בעולם. אישה שעשתה חיל ושהרבה 

מההון שלה נתנה לקהילה ולחברה.
מוזמנים להנות משפע התכנים שהגשנו לכם כאן

ולשמוח יחד, בהילולא בבית!

שלכם, צוות הילולא בבית
כולנא ירוחם

עריכה והפקה: קימי יפרח
עיצוב: מאור צפירה - סטודיו מאוריציוס

תמונת השער באדיבות מכון "אהל דוד ששון"

https://www.facebook.com/Maoritius/


יפה בניה | 

לצפייה <

מיהי פרחה 
ששון?

נר לצדיקה
 סדר הילולא ביתית

לפרחה ששון

 פודקאסט מיוחד
על פרחה

שרה ב"ק וחכם חזי כהן

שיחת היום

קול ששון
 פיוט ממסורת
יהודות הודו

להאזנה <

הפייטנית שיר יפרח

לצפייה <לצפייה <

https://youtu.be/ZM40zN1B6lQ
https://chakima.org.il/smarts/%d7%a4%d7%a8%d7%97%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%a9%d7%95%d7%9f/
https://education083.wixsite.com/ner-flora-sassoon
https://youtu.be/u-QO3ZYzcRY


חכם דוד מנחם

ההתכתבות המיוחדת בין 
הבן איש חי ופרחה ששון

לצפייה <

הטרמינל לעיצוב ירוחם

 פרחה ששון
דור 3.0

לצפייה <

לימוד מפי ד"ר דוד ביטון

שמן ששון | על הגברת 
ששון ועל משיחת תלמידי 

חכמים בידי נשים
לקריאה <

סרטון לילדים מבית חכימא

וונדר וומן
פרחה הגיבורה

לצפייה <

סרט ייחודי

סיפורה המופלא של הקהילה 
היהודית העתיקה בהודו

לצפייה <

https://www.youtube.com/watch?v=tPAswzblclE
https://education083.wixsite.com/flora-biton
https://education083.wixsite.com/tzadikim3
https://youtu.be/taOT0j8EGkI
https://www.youtube.com/watch?v=5cXpNpjjtfY


ערכה זו נתמכה מקופת המענקים של תוכנית עמיתי צדק
וחזי כהן מובילי ארגון חכימא המסורים, לנתן  תודתנו נתונה לשותפים היקרים למלאכה: לשרה ב"ק 
סלימאן ששון, ראש מכון "אהל דוד ששון", לגברת יפה בניה, לחכם דוד מנחם, לפייטנית שיר יפרח, לד"ר דוד 
ביטון,  לגברת חיה נאמן מכל ישראל חברים, להדר ממרוד מנהלת הטרמינל לעיצוב בירוחם, לדן אילוז, לחברות 
היקרות ב"ערבות - נשים מחברות מסורת", לעמוס מימרן, לצלם המשקיען עומר ברק ולגברת הנפלאה פרחה 

ששון על המורשת שהשאירה לנו. 

על כולם תבוא הברכה!

פרחה ששון באקטואליה

 מגיע לה רחוב!
- מתלמוד למעשה

לקריאה <

סיפור על פרחה באתר חכימא

 מה יגיד
לי החכם?

לקריאה <

 פרחה באתר
החכם היומי

לקריאה <

מעמיקים במורשתה 
של פרחה

לקריאה < דף להמשך לימוד

ממזרח שמש - עמיתי צדק

https://chakima.org.il/story/%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%93-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d/
https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/144824/
https://www.hyomi.org.il/view.asp?id=605
https://education083.wixsite.com/maamikim-flora
https://kulna.org.il
https://www.facebook.com/zvi.yeruham
https://www.shazar.org.il/default.aspx
https://chakima.org.il
https://www.kiah.org.il
https://www.facebook.com/masortit
https://www.hyomi.org.il
https://www.facebook.com/ArevotJerusalem
https://www.snunit.k12.il
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/default.aspx



