1
בס"ד

שיעורי תורה
שיעורי תורה ניתנים ע"י מרצים איכותיים לכל שכבות האוכלוסייה:
המחלקה מפעילה שיעורי תורה לגברים ,נשים ,נוער וילדים בנושאים שונים כמו :לימודי
יהדות ,פרשת השבוע  ,גמרא ,הלכה ,טעמי המקרא ("מורי") .הפעילות נעשית במסגרת כולל
בוקר וכולל ערב למבוגרים ומועדוני נוער וילדים בשעות אחה"צ.

להלן רשימת שיעורי התורה ,מיקומם ,שעות הפעילות ושם המרצה.
גברים
מס'
.1

משפחה ושם
הרב ארזואן יוחאי

כתובת
שמעון הצדיק
 29אלעד

מקום פעילות
חזון איש 9

.2
.3

הרב אריה אברהם

.4

הרב אשואל
צוריאל
הרב בגריש עופר

.6

הרב גמליאל
אבידן

.5

.7
.8

הרב דחבש חזקיה

.9

.10

הרב דקה גדעון

אדמור מגור  14מועדון החלוץ
רח' ריה"ל 120
ב"ב
ביכ"נ היכל יד ושם
מגדל דוד 22
רח' גלוסקא 1
ישיבת משכן משה
פרנקפורטר
מהריק"א 14
 12/12פ"ת
ביכ"נ אחות אחים
השריון 32
רח' הרש"ש 32
ביכ"נ חמדת ימים
רח' הרש"ש
ביכ"נ שם ועבר
מנצורה 45
רח' מנצורה 40
ביכ"נ תפארת שלום

שבזי 43

.11
.12

הרב הלוי צבי

הטייס 39

ביכ"נ עוקשי
רח' ספיר 9
ביכ"נ ערמי
רח' שבזי 52
בימ"ד הלוי
רח' הטייס 39
ביכ"נ "היכל שלום" צפר

.13
.14
.15

הרב והב רביב

הבנים 7

.16

הרב ימיני הלל

חותמי המגילה
58

רח' ר' יהודה הלוי 51
ביכ"נ 'משאת בנימין
ביכ"נ נחלת ששון
הבנים 2

בימ"ד אור זרוע
רח' חזון איש 9

זמני
פעילות
א' ה'
9:30-11:00
א' -ה'
20:30-22:00
ב'  ,ה'
20:30 -22:00
א' – ה'
20:00 -22:00
א' – ה'
20:00 -21:30
א'-ה'
16:45-18:45
ו'
7:30-8:30
א' ד'
21:00 -22:30
שבת
13:30-15:00
שני
21:30-23:00
א' ב' ג' ה'
18:20 -19:35
ב' ג'
20:00 -22:00
ב' ג' ה' מוצש
20:00 -23:00

נושא
משנה ברורה
גמרא ומוסר
הלכה ,פרה"ש,
מוסר
גמרא והלכה
משנה ברורה,
גמרא
גמרא ,הלכה
פרה"ש
גמרא הלכה
דינים הלכה
פרה"ש
דינים הלכה
פרה"ש
גמרא ,הלכה
גמרא ,הלכה
גמרא ,משנה
ברורה ,טור ב"י
גמרא ,הלכה

א' -ה'
8:00 -11:00
18:00 -20:00
הדף היומי
א' -ה'
18:00 -19:00
ו'
7:00 -8:00
מוצ"ש
שעה לאחר
משנה הלכה
א' ג' ה'
9:00-10:00

2
.17

הרב יצחק צבי

חיד"א  12ב"ב

בימ"ד תפארת נתן שאול

רח' צה"ל 82

11:30-13:00
תלמוד ,הלכה
א' – ה'
 19:00 -20:30ומוסר

.18

הרב כובאני
אברהם

עזרא /39ג'
ב"ב

כולל "שמן המור"
רח' אבן גבירול 48

א' ב' ג' ה'
19:00 -21:00

.19

הרב כוכבי איתמר

רש"י  1אלעד

ביכ"נ קוממי
רח' ג'ון קנדי 72
כולל "שמן המור"
רח' אבן גבירול 48
ביכ"נ "יד שמואל"
רח' אבן עזרא 21

א' ה'
17:45 -19:00
גמרא והלכה
ד'
19:00–20:30
גמרא והלכה
ב' ה'
19:00 -21:00

.20
.21

הרב מקייטן אבן
שמואל

.22

הרב מוניצר
אבשלום

.23

צפניה 47
ירושלים

אפרת
ביכ"נ שועת עניים
גלוסקא 3
רח' אבן גבירול 26
רח' אבן עזרא
ישיבת צדק ושלום
רח' חפץ חיים 6

.24

.25

הרב מגד עמית

המעפיל 5

ביכ"נ יד לחללי צהל
רח' המילדת 12

.26

הרב מחפוד עזרא

בירנבוים 17
ב"ב

ישיבת משכן משה
מהריק"א 14

.27

הרב מעודה חננאל

הגאולה 17

אפק 33

.28

הרב מרחום
מיכאל

סמדר 13/3

מרכז יום לקשיש
רח' שבזי 77
ביכ"נ הספרדי מ .אפק
רח' רמת הגולן 87

.30

הרב משרקי
ישראל אסף

בן זכאי 56/10
אלעד

בימ"ד 'חסד ואמת
לאברהם'
רח' הרצל 4

.31

הרב נהרי נריה

ירושלים 10
ב"ב

ביכ"נ טל
רח' חרמון 32

.29

ביכ"נ משכן שמעון
רח' רש"י 94

.32
.33

הרב עמרני שמואל

מהריק"א 2

.34

רח' המלך דוד
ביכ"נ "פעמי משה"
רח' שבזי 30
מתנ"ס

.35
.36

ביכ"נ אהל משה ועמנואל

רח' מרבד הקסמים 10

הרב עדני שלמה

העצמאות 20

בימ"ד זקני העדה
רח' העצמאות 8

גמרא ,הלכות
גמרא והלכה

הלכות מוסר
א' ב'
 19:30 -20:30גמרא
הלכות מוסר
ה'
 20:00 -21:30וגמרא
הלכות מוסר
ו'
 9:00 -11:00גמרא
שבת
14:30 -15:30
הלכה
א' ב' ג'
20:00 -21:30
שבת
15:30 -17:00
תלמוד ,הלכה
א' – ה'
16:15 -17:45
הלכות  -בן איש
א' ג'
 18:00 -19:30חי
ו'
20:00 -21:30
שבת
15:00 -16:30
פרה"ש ,הלכות
א' – ה'
9:30 -11:00
הדף היומי
א' – ה'
20:30 -21:45
שבת
12:00 -15:00
רמב"ם ,שו"ע
א'-ה'
9:00 -10:30
א'-ה'
18:40 -19:25
גמרא ומוסר
א' ד'
20:00 -21:30
ב'
20:00-21:30
ג' ה'
16:30 -19:30
א' ב' ד'
16:30 -19:30
שבת
14:00 -16:30
א' – ה'
8:30 -10:30
א'  -ה'
9:00 -11:00

גמרא הלכה
גמרא ,הלכה
משנה ותנ"ך
תלמוד ורמב"ם
גמרא ,הלכה
גמרא ,הרמב"ם

3
ב' ה'
20:30 -22:00

גמרא

רח' יריעות שלמה פ .סמדר

שבת
12:00 -13:30

הלכות

מועדון החלוץ
רח' ריה"ל 120

ב'
19:30 -21:00

גמרא

ביכ"נ מקייטן
רח' אבן עזרא 17

ג'
21:15 -22:45

גמרא ,הרמב"ם

.41

הרב פנקוס הלל

שמאי  12אלעד

ביכ"נ אהל מועד
רח' הרצל 4

.42

הרב צנעני חיים

.43

הרב רוני שר שלום

מלכי ישראל
54
המתמיד 32

ביכ"נ מרום ציון
רח' ר' יהודה הלוי
שבזי 68

א'-ה'
19:30 -20:30
ו'
10:30 -11:30
מוצ"ש
18:30 -19:30
א'-ה'
11:00 - 8:30
ג'
20:30 -22:30
ו'
8:00 – 9:30
שבת
13:45 -15:30
א' ג' ד'
21:00 -22:30
א'  -ה'
20:30 -21:45

הדף היומי

.37

הרב עוזאני דוד

עלית הנוער  8/1ביכ"נ אבן העזר
רח' מבצע דני
ביכ"נ יריעות שלמה

.38
.39

הרב עוזרי אבנר

רימון  14ב"ב

.40

.44
.45
.46

הרב שיאחי גיא

שבזי 123

.47

הרב שכטר ישראל

שמעיה 12/8
אלעד

.48

הרב שרעבי
אברהם
הרב שרפי צהל

דקר 37

.50

הרב תם עוזיאל

.49

השלושה 31/7
ב"ב
הנביאים 12

.51

אפריון שלמה
רח' יונה 3
אור זרוע
חזון איש 9
ספרית בי"ס רמב"ם
רח' שבזי פ .דקר
מרכז רוחני ליהודי תימן

רח' שילה 60
מועדון החלוץ
רח' ריה"ל 120
מועדון החלוץ
רח' ריה"ל 120
ביכ"נ סוכת שלום
רח' צה"ל 66
משפ' מנצור
ר' יהודה הלוי 118

גמרא ,הלכה
גמרא
פרה"ש
גמרא פרה"ש
יהדות
דף היומי
גמרא ,הרמב"ם

א'  -ה'
9:00 -11:00
ג' ד' ומוצ"ש גמרא ,הלכות
19:00 -21:30
דיני ממונות
א'
20:00 -21:30
הלכות
ב' ד'
21:30 -23:00

נשים
מס'

משפחה ושם

 .52בן שלום מלכה

כתובת
כנפי נשרים 11

מקום פעילות
מתנ"ס ראש-העין

רח' מרבד הקסמים 10

סניף הפוהמ"ז
רח' מעודה

.53

מרכז רוחני ליהודי תימן

 .54הרב בוריה עזריה

יהושע בן נון
82/4
יהושע בן נון
54/3

רח' שילה 60
ביכ"נ הרשב"י
רח' הרש"ש

 .56הרב הלוי צבי

הטייס 39

ביכ"נ שאער
רח' ג'ון קנדי

 .55גמליאלי מזל

זמני
פעילות
ב' ד'
9:00 -10:30
שבת
14:00 -15:30
שבת
12:30 -14:00
שבת
11:30 -13:30
א'
19:30 -20:30
שבת
12:30 -11:00

נושא
דינים ,ענייני
דיומא
פרה"ש
פרה"ש וענייני
דיומא
פרה"ש ,תהילים
מידות ומוסר
פרה"ש ואגדה

4
 .57טחן לילי

הבילויים 32
רמת גן

מרכז קהילתי אביב

רח' וולפסון פ .המלך דוד

אמונה ובטחון
ג'
 10:30 -12:30ועבודת השם

 .58כפרי שולה

רש"י 95

ביכ"נ נחלת ששון
רח' הבנים 2

שבת
12:30 -14:00

פרה"ש

 .59הרב לוי עוזיאל

הטייס 39

ביכ"נ פרחי
רח' ר' יהודה הלוי
משפ' אחרק
ר' יהודה הלוי 40
ביכ"נ מרום ציון
רח' ג'ון קנדי 64
כולל קהילות יעקב
רח' מנצורה 2

שבת
12:00 -13:30
שבת
15:30 -17:00
ג'
20:00 -22:00
ג'
20:00 -21:00

פרה"ש

מתנ"ס ראש-העין
רח' מרבד הקסמים
מועדון החלוץ
רח' ריה"ל 120
משפ' חדד
רח' אפק 32
ביכ"נ מגן אברהם
רח' שבזי 3
מועדון מצפה אפק
רח' מגדלי דוד 47

שבת
11:00 -12:30
שבת
14:30 -16:00
שבת
11:00 -13:15
א'
19:00 -18:00
מוצ"ש
20:00 -24:00

מקלט
רח' רמב"ם

ג'
20:00 -21:30

.60
.61
 .62הרב מוניצר
אבשלום

הנביאים 39

 .63הרב מחפוד שלום

הרש"ש 21

 .64מעודה יהודית

אפק 49

.65
.66
 .76הרב הלוי יהושע

סמדר 13/3

 .68הרב תם עוזיאל

אבישי
הנביאים 12

פרה"ש
השקפה ואמונה
הלכות מוסר
והשקפה
פרה"ש ,דינים
פרה"ש ,דינים,
מוסר
פרה"ש ,דינים,
מוסר
פרה"ש ,דינים,
מוסר
השקפה ויהדות
זוגיות וחינוך
מענייני דיומא

ילדים ונוער
מס'

משפחה ושם

 .69הרב אשואל
צוריאל
 .70מורי בן זכאי
יחיאל
 .71מורי דייפני שלמה

כתובת

מקום פעילות

מגדל דוד 22

רח' מגדל דוד 22

הנביאים 43

רח' צה"ל 78

ריה"ל 141

ביכ"נ יד לחללי צה"ל
רח' המילדת

.72
 .73מורי זהרני רחמים המצפה 35
 .74מורי ערמי טוביה
.75

ריה"ל 186

ביכ"נ מרום ציון
רח' ג'ון קנדי 64
ביכ"נ היכל קדושים
רח' אבן גבירול

זמני
פעילות
שבת
11:30 -13:00
א'  -ה'
17:00 -18:30
א' -ה'
15:30 -16:30
א'  -ה'
16:30 -18:00
א'  -ה'
16:00 -17:30
ב' ד'
16:30 -19:00
א' ה'
20:00 -23:00

נושא
תהילים ,פרה"ש
טעמי המקרא
טעמי המקרא
לילדים
טעמי המקרא
לנערים
טעמי המקרא
טעמי המקרא
לילדים
הלכות ופרה"ש
למבוגרים

