
Israel

גון שע״י אי

ה שיעורי תו

מפעל השובבי"ם                   העולמי תשפ״ב

הרבנים שליט"א
יחזרו בקיצור על ההלכות 
הנחוצות שביורה דעה ח"ב


 יעוררו ויבררו הטעויות
והמכשולות המצויות אצל הרבה 

 אנשים הנגרמות מחמת חוסר
ידיעה וטרדת הזמן


 יבררו ענינים ושאלות חדשות
שלא למדו בשנים שעברו


יעוררו עיקרי ההלכות כדי שכל 
אחד יוכל לברר אצל רבו במה 
שנתעורר בדברים הנוגעים אליו


 יתנו הזדמנות שכל אחד יוכל

לפנות אחר השיעורים 
בשאלותיו


 ידברו דברי התחזקות
והתעוררות לבית היהודי

השיעורים 
החדשים 
יתפרסמו 
במודעות 
הבאות!

ירושלים
אונסדורף

 הרב פנחס הורוויץ שליט"א
 ביהכ"נ באר שמואל

 רח' סרוצקין 45
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

בוכרים
 הרב צבי אריה ויזניצער שליט"א

 ביהמ"ד ויזניץ מונסי
 רח' אדוניהו הכהן 22

 כל יום ד' בשעה 6:30 בערב
באידיש

 הרב יעקב שכנזי שליט"א
 ביהכ"נ מוסיוף • רח' יואל
 כל יום ג' בשעה 7:00 בערב

בעברית

 בכולל שע"י ביהכ"נ מוסיוף
  רח' יואל

 כל יום שישי בשעה 11:15 בבוקר
בעברית

בית ישראל
הרב שמעון עוזר

 בראנדסדורפר שליט"א
 בהיכל הוראה )חדר השיערים(

 רח' זוננפלד 3
 כל יום ד' בשעה 9:00 בערב

 בעברית
שיעור קבוע

 בהיכל הוראה )חדר השיערים(
 רח' זוננפלד 3

 כל עש"ק בשעה 11:15 בבוקר
 באידיש

שיעור קבוע

 הרב מרדכי צבי ברנשטיין שליט"א
בהיכל כולל פינסק קרלין בביהמ"ד 

 בית אברהם
 רח' ליב דיין 16

 כל יום ה' בשעה 12:15 בצהריים
באידיש

 הרב שניאור זלמן דייטש שליט"א
 ביהמ"ד משכן יוסף

 רח' יואל 3 )קומה א'(
 כל יום ה' בשעה 10:15 בערב

באידיש

 הרב יהונתן סימון שליט"א
 ביהכ"נ דברי שלום ואמת

 רח' שערי פינה 13
 כל מוצש"ק בשעה 9:30

בעברית

 הרב אליהו דוב שאהן שליט"א
 בית החסידים אלכסנדר

 רח' זוננפלד 1
 כל יום ג' בשעה 9:45 בערב

באידיש

 הרב יעקב שכנזי שליט"א
 ביהכ"נ שאול צדקה

 רח' שאול עבוד
 שבת קודש בשעה 3:00

בעברית

בר אילן
 הרב יצחק צבי גשטטנר שליט"א

 ביהמ''ד ויז'ניץ
 רח' אהלי יוסף 5

 בימי ב' שמות, בא, משפטים, תצוה 
 בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב יחזקאל לינדר שליט"א
 ביהכ"נ קהל פרושים )בעז"נ(

 רח' צפניה 23
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

 הרב אהרן שוחט שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי לוצק )בעז"נ(

 רח' שמואל הנביא 83
 כל יום ג' אחרי מעריב של השעה 7:10

באידיש

 הרב דוד צבי שנעבאלג שליט"א
 ביהמ"ד ויזניץ • רח' נחמיה 14

 כל יום ג' בשעה 7:15 בערב וכל יום ד'
 בשעה 9:30 בערב

באידיש

 הרב מרדכי תמים שליט"א
 בישיבת משכן משה • רח' עזרא 14

 כל יום ב' בשעה 9:00 בערב
בעברית

בתי ורשה
 הרב זאב דייטש שליט"א

ביהמ"ד אהל שמואל תפארת 
 ירושלים

 רח' עבודת ישראל 7
 כל יום ב' בשעה 9:45 בערב

באידיש

גוש שמונים
 הרב אליהו חיים שטרנבוך שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי באבוב 45
 רח' פנינה 2

 כל יום ה' בשעה 9:45 בערב
באידיש

הר נוף
 הרב אברהם נח וייסמן שליט"א

 ביהמ"ד אמרי שפר
 רח' קצנלבוגן 1

 כל יום ד' בשעה 9:00 בערב
בעברית

זכרון משה
 הרב אליעזר הלטובסקי שליט"א

 ביהמ"ד אמונת ישראל – גרודז'יסק
 רח' חפץ חיים 34

 כל יום ג' בשעה 9:15 בערב
בעברית

 הרב פנחס קצינלנבויגן שליט"א
 בהיכל כולל תפארת חייל

 רח' משה חגיז 9
 כל יום ד' בשעה 8:00 בערב

באידיש

מאה שערים
 הרב מנחם מנדל בלום שליט"א

 בכולל בצלאל משה
 רח' עין יעקב 81

 כל יום ג' בשעה 12:00 בצהריים
באידיש

 הרב יוסף ברנד שליט"א
ביהכ"נ היכל רבינו יוחנן דחסידי 

 קרלין סטולין
 )היכל אהל משה(

 רח' אבינועם ילין 11
 כל יום ד' בשעה 9:15 בערב

באידיש

 הרב אביגדור גראס שליט"א
 כולל אהבת ציון זיבנבערגן

 רח' חברת ש"ס 38
 כל יום ג' בשעה 6:30 בערב

באידיש

 הרב זאב דייטש שליט"א
 ביהמ"ד תורה ויראה

 רח' בעל התניא
 כל יום ה' בשעה 10:00 בערב

באידיש

 הרב ברוך יהודה היימליך שליט"א
 ביהמ"ד תולדות אהרן
 רח' שבטי ישראל 35

 כל יום ג' בשעה 7:00 בערב 
 ומוצש"ק וארא בא

 בשעה 7:00 )לאברכים מגיל 26(
באידיש

 הרב יהושע אשר כהנא שליט"א
 ביהמ"ד משכנות הרועים )בעז"נ(

 רח' מאה שערים 57
 כל יום ב' בשעה 9:45 בערב

באידיש

 הרב שמואל ליברמן שליט"א
 ביהמ"ד משכנות הרועים )בעז"נ(

 רח' מאה שערים 57
 כל יום ב' בשעה 7:30 בערב

באידיש

 הרב אהרן סאמעט שליט"א
 ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק

 רח' עין יעקב
 כל יום ג' בשעה 7:00 בערב

באידיש

 הרב משה פולק שליט"א
 ביהמ"ד אהל רחל סאטמאר

 רח' יואל 10
 כל יום ג' בשעה 9:15 בערב

באידיש

הרב אברהם אביש ציינוירט
 שליט"א

 ישיבת אנשי מעמד
 רח' זוננפלד 1

 כל יום ג' בשעה 12:15 בצהריים
באידיש

 הרב שמעון יצחק שלזינגר שליט"א
 ביהמ"ד אנשי ירושלים

 רח' אדוניהו הכהן פינת רח' מוסיוף
 כל יום ה' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב יוסף מאיר שפיצר שליט"א
 כולל חסדי דוד בביהמ"ד ספינקא

 רח' סלנט 12
 כל יום ה' בשעה 12:00 בצהריים

באידיש

מקור ברוך
הרב נתנאל בראנדסדורפער

 שליט"א
 ביהמ"ד סאסוב • רח' רש"י
 כל יום ה' בשעה 6:00 בערב

באידיש

נוה יעקב
 הרב נפתלי אברז'ל שליט"א

 ביהכ"נ מנין אברכים
 רח' בר יקר 5

 כל יום ה' בשעה 10:30 בערב
בעברית

 הרב מרדכי תמים שליט"א
 במתחם ישיבת נוה צבי 

 רח' פניגל 2
 כל יום א' בשעה 9:00 בערב

בעברית

נחלאות
 הרב אבינועם גזית שליט"א

 ביהכ"נ עדס • רח' באר שבע 1
 כל יום ג' בשעה 5:00 בערב

בעברית

 הרב שמואל ועקנין שליט"א
 ביהכ"נ ויאמר אברהם

 רח' בצלאל 25
 כל יום ב' בשעה 5:00 בערב

בעברית

סנהדריה
 הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א

 מוסדות יד שמואל ותמר
 רח' שאול המלך 19

 כל יום ג' בשעה 5:45 אחה"צ
בעברית

 הרב דוד צופיוף שליט"א
 ביהכ"נ יד שמואל קצביאן

 רח' שאול המלך 19
 כל יום ד' בשעה 8:00 בערב

בעברית

עזרת תורה
 הרב אלימלך אללעך שליט"א

 ביהמ"ד ברעזאן
 רח' עזרת תורה 27 ב'

 כל מוצש"ק חצי שעה אחרי זמן ר"ת
באידיש

 הרב אביגדור גראס שליט"א
 כולל הוראה דקאליב

 רח' חנה 23
 כל יום ב' בשעה 9:15 בערב

באידיש

 הרב יצחק יהודה דויטש שליט"א
 ביהמ"ד ערלוי • רח' עזרת תורה

 כל יום ה' בשעה 9:00 בערב
באידיש

 הרב שלמה יהודה הירש שליט"א
 ביהמ"ד ויואל משה
 רח' אבן האזל 24

 כל יום ד' בשעה 8:30 בערב
באידיש

 הרב צבי אריה זורגער שליט"א
 ביהמ"ד ויואל משה
 רח' אבן האזל 24

 בימי ב' וד' בשעה 7:30 בערב
באידיש

 הרב יצחק אייזיק כהנא שליט"א
 ביהמ"ד הגדול דחסידי קאליב

 רח' חנה 23
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

 הרב שמעון לוריא שליט"א
 כולל נדבורנה

 רח' אבן האזל 10
 כל יום ג' בשעה 12:00 בצהריים

באידיש

פסגת זאב
 הרב אלון בן עמי שליט"א

 ביהכ"נ שבת אחים
 רח' הששה עשר 34

 כל יום ד' בשעה 8:30 בערב
בעברית

 הרב אייל שרגא שליט"א
 באהל

 רח' מאיר וייס )מזרח פרויקטים (
 כל יום א' בשעה 9:00 בערב

בעברית

קרית בעלזא
 הרב שמאי קהת גראס שליט"א
 ביהמ"ד בעלזא • קרית בעלזא

 כל יום ג' בשעה 9:45 בערב
באידיש

קרית יובל
 הרב צבי וידר שליט"א

 ביהכ"נ המרכזי מנין בני תורה
 רח' אולסוונגר 9

 כל מוצש"ק בשעה 10:00
בעברית

 הרב אהרן וינר שליט"א
 ביהכ"נ רינת מאיר

 רח' בורוכוב )אחורי ק"ח כללית(
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

בעברית

קרית צאנז
 הרב שלום אייזנברגר שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 רח' דברי חיים

 כל יום ה' בחדר הכולל 
בשעה 12:00 בצהריים

 ובביהמ"ד המרכזי
 בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב ישראל שוורץ שליט"א
ביהמ"ד דחסידי צאנז )היכל 

 הכולל(
 רח' דברי חיים 2

 כל יום ב' בשעה 6:00 בערב
באידיש

 הרב שמעון יצחק שלזינגר שליט"א
 ביהמ"ד באבוב • רח' זית רענן 1

 כל מוצש"ק מוארא בשעה 9:00
באידיש

רובע היהודי
 הרב יצחק דייטל שליט"א

 ביהמ"ד סטרעטין
 רח' היהודים 87

 כל יום ה' בשעה 12:30 בצהריים
באידיש

רוממה
הרב יוסף שאול אייזנשטיין

 שליט"א
 בקלויז דחסידי באיאן )קומה א'(

 רח' מלכי ישראל 40
 כל יום א' בשעה 12:15 בצהריים

באידיש

 הרב שלום באב"ד שליט"א
 ביהמ"ד קהל שערי תפילה קעכניע

 רח' חירם 1 פינת שמגר
כל יום ב' )חוץ מוארא( בשעה 

 9:30 בערב
באידיש

 הרב מרדכי צבי גרינפלד שליט"א
 ביהמ"ד טשערנאביל • רח' תובל 1

 כל יום ב' בשעה 9:00 בערב
באידיש

 הרב אליעזר הלטובסקי שליט"א
ביהכ"נ מגדנות אליהו – מתחם 

 תנובה
 רח' שמגר 14א' חניון 1

 כל יום א' בשעה 10:15 בערב
באידיש

 הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א
 ביהכ"נ אליהו הנביא

 רח' פתח תקוה 1
 כל יום ג' בשעה 7:00 בערב

בעברית

 הרב שלמה זלמן עלבויגן שליט"א
 ביהמ"ד זכרון יהושע

 רח' אהליאב 25
 כל מוצש"ק בשעה 7:30

באנגלית

 הרב משה פראנק שליט"א
 ביהמ"ד קהל חסידים • רח' תובל

 כל יום ד' בשעה 9:45 :בערב
באנגלית

 הרב פנחס קצינלנבויגן שליט"א
 ביהכ"נ ישמח משה
 רח' אור אלחנן 55

 כל מוצש"ק בשעה 9:15
באידיש

רמות א׳
 הרב מאיר גרוס שליט”א

ביהכ”נ משכן שרגא )באולם 
 למטה( 

 רח’ שיבת ציון 10
 כל יום א’ בשעה 9:00 בערב

בעברית

 הרב אהרן וייס שליט"א
 ביהכ"נ שבת אחים

 בבית הוראה אהבת הלכה
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

בעברית

רמות ד׳
 הרב נפתלי אברז'ל שליט"א

 ישיבת הר"ן • חזקיהו שבתאי
 כל יום ה' בשעה 5:45 בערב

בעברית

רמת אשכול
 הרב עקיבא דרשוביץ שליט"א

 ביהכ"נ נחלת יעקב
 רח' פארן 15

 כל מוצש"ק בשעה 7:30
באנגלית

רמת שלמה
 הרב מתתיהו דייטש שליט"א
 ביהמ"ד להוראה 'יד הרמ"ה'

 רחוב הרב ז'ולטי 4
 כל מוצש"ק בשעה 8:00

בעברית

 הרב רחמים יזדי שליט"א
 ביהכ"נ המרכזי • רח' כהנמן 7

 כל יום ב' בשעה 6:15 בערב
בעברית

 הרב אברהם דוד ליווי שליט"א
 ביהכ"נ שומרי החומות

 רח' אגרות משה 1
 כל מוצש"ק בשעה 10:15

באידיש

 הרב ארי אברהם סמג'ה שליט"א
 מרכז רוחני נר יוסף

 רח' הרב מאיר חדש 3
 כל יום בשעה 6:00 בערב

בעברית

 הרב שמחה רבינוביץ שליט"א
 ביהמ"ד משכנות יעקב

 רח' סאדיגורה 23
 כל יום ג' בשעה 10:15 בערב

באידיש

שמואל הנביא
 הרב אליעזר נייהוז שליט"א

 ביהמ"ד דושינסקי
 רח' שמואל הנביא 52

 כל יום ג' )בשבוע שמות ביום ב'( 
 בשעה 7:30 בערב

באידיש

אלעד
 הרב ישראל גרינברגר שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי ויז'ניץ
 רח' הרב יוסף קארו 7

 כל יום ג' בשעה 8:30 בערב
באידיש

 הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"א
 ביהמ"ד ויזניץ אהבת שלום

 רח' יונתן בן עוזיאל 19
 כל יום ד' בשעה 9:15 בערב

באידיש

 הרב יצחק צבי גשטטנר שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי ויזניץ
 רח' הרב יוסף קארו 7

 כל יום ד' בשעה 8:30 בערב
באידיש

 הרב יהודה הורביץ שליט"א
 ביהמ"ד נדבורנא
 רח' ברטנורא 2

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
באידיש

 הרב יוסף כץ שליט"א
 ביהכ"נ אמרי ברוך
 רח' רבי חייא 11

 כל יום ה' בשעה 8:30 בערב
באידיש

 הרב יעקב שאול לייזער שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 רח' יונתן בן עוזיאל 10

 כל יום ה' אחרי מעריב זמן ר"ת
באידיש

 הרב ברוך עוקשי שליט"א
 בביהכ"נ המרכזי מנין בני תורה

 רח' ר"י בן קיסמא 37
 כל יום ה' בשעה 8:30 בערב

בעברית

 הרב שמואל פקשר שליט"א
 ביהמ"ד בערגסאז

 רח' הרב יוסף קארו 13
 כל יום ה' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב יוסף יצחק קופטייל שליט"א
 ביהמ"ד טשערנאביל

 רח' רבי יהודה הנשיא 24
בימי ב' שמות בא יתרו בשעה 

 9:00 בערב
באידיש

 הרב חיים קטינא שליט"א
 בית החסידים • רח' רבי חייא 6

 כל יום ב' בשעה 9:15 בערב
באידיש

 הרב מנחם צבי שלמון שליט"א
 ביהמ"ד סערט ויזניץ

 רח' רבי פנחס בן יאיר 27
 כל יום ב' בשעה 9:30 בערב

באידיש

אשדוד
 הרב משה אהרן איצקוביץ שליט"א

 ביהמ"ד ערלוי
 רח' אדמור מגור 2 – רובע ז'

 כל יום ד' בשעה 9:30 בערב
באידיש

הרב אברהם חיים ברנשטיין
 שליט"א

 ביהמ"ד אהבת שלום
 רח' מורדי הגיטאות רובע ב'
 כל מוצש"ק מיד אחרי מעריב

באידיש

 הרב משה גולדצוייג שליט"א
 ביהמ"ד פיטסבורג
 קרית פיטסבורג

 כל יום ב' בשעה 9:15 בערב
באידיש

 הרב יוסף דירנפלד שליט"א
 ביהמ"ד בית דוד שאול

 רח' חנינא בן דוסא - רובע ז'
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

באידיש

 הרב חיים פסח הורוביץ שליט"א
 ביהמ"ד המרכזי דחסידי בעלזא

 רח' חטיבת הנגב – רובע ג'
 כל יום א' בשעה 9:30 בערב

באידיש

 הרב אלחנן וינד שליט"א
 ביהמ"ד בעלזא

 רח' אבוחצירא 20
 כל יום א' בשעה 9:45 בערב

באידיש

 הרב אשר ישעי' זלפריינד שליט"א
 ביהמ"ד אור שלמה דחסידי בעלזא

 רח' חטיבת הנגב 11 - רובע ג'
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

באידיש

 הרב יצחק אהרן ישראלי שליט"א
 ביהמ"ד מודזיץ

 רח' רבי יהודה הנשיא
 כל יום ה' בשעה 9:30 בערב

באידיש

 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 רח' אדמו"ר מגור 8

כל יום ה' אחרי מעריב בזמן ר"ת ובכל 
 מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

 הרב שמעון מנחם נבנצל שליט"א
 ביהמ"ד טאלנא • רח' ר' חסדא

 כל יום ד' בשעה 9:00 בערב
בעברית

 הרב מנשה פינק שליט"א
 ביהמ"ד בעלזא בית נפתלי

 רח' רבי יהודה הנשיא
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

באידיש

 הרב חגי משה צין שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי ויזניץ
 רח' האדמו"ר מגור 8

 כל יום ה' בשעה 8:30 בערב
באידיש

 הרב אברהם מיכל רובין שליט"א
 ביהכ"נ באר אברהם סלאנים
 רח' ר"א בן הורקנוס 16 א'
 כל יום ג' בשעה 10:00 בערב

באידיש

 הרב יוסף צבי רכניצר שליט"א
 ביהמ"ד בית פנחס • רח' חסדא

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
באידיש

 הרב שלמה שארף שליט"א
 ביהמ"ד אמרי חיים ויזניץ
 רח' בעל הנס – רובע ז'

 כל יום ג' בשעה 9:30 בערב
באידיש

 ביהכ"נ מהרי"ץ דושינסקיא
 רח' ר' ינאי 32א' - רובע ז'

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
באידיש

 הרב אלעזר שטערן שליט"א
 ביהמ"ד תורת חיים

 רח' רבי יוחנן בן זכאי
 כל יום א' בשעה 9:00 בערב

באידיש

בית שמש
חפציבה/קנה בשם

 הרב נתנאל ברנדסדורפר שליט"א
 ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק

 רח' בן ציון אבא שאול
 כל יום ד' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב עזרא כהן טוויל שליט"א
 ביהכ"נ תהלה לדוד
 רח' בן איש חי 10

 כל יום ב' בשעה 8:00 בערב
בעברית

 הרב יחזקאל אלימלך כהן שליט"א
 ביהמ"ד אנשי הצדיק
 רח' הרב אבא שאול 3

 כל יום ד' בשעה 6:20 בערב
בעברית

 ביהכ"נ פרושים
 רח' אבא שאול 3

 כל יום ד' בשעה 10:15 בערב
באידיש

 הרב יו"ט ליפא נייהוז שליט"א
 ביהמ"ד דושינסקיא

 רח' בן איש חי
 כל יום א' בשעה 9:30 בערב

באידיש

 הרב יהודה צבי כהנא שליט"א
 ביהכ"נ זכרון יהודה ויזניץ

 רח' בן איש חי 64
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

יפה נוף
 הרב חיים אהרן מונדרר שליט"א
 ביהמ"ד שלהבת מנחם קאסוב

 רח' בן עזאי 8
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

קריה חרדית
הרב יוסף ישראל אייזנבך

 ביהמ"ד דושינסקיא
 רח' מעשי חייא

 כל יום א' בשעה 9:30 בערב
באידיש

 הרב יצחק אמסלם שליט"א
 ביהכ"נ נחלת החיים
 רח' מעשה חייא 1

 כל עש"ק בשעה 9:00 בבוקר
בעברית

 הרב אהרן מרדכי גרין שליט"א
 ביהמ"ד לעלוב )בעז"נ(

 רח' מנחת יצחק 15
 כל יום א' בשעה 9:30 בערב

באידיש

 הרב קלמן וייס שליט"א
 ביהמ"ד תולדות אהרן

 רח' אור שמח 10
 כל יום ג' בשעה 8:10 בערב

באידיש

 הרב דוד כהן שליט"א
 ביהכ"נ ממזרח שמש

 רח' שפת אמת
 כל יום ג' בשעה 9:00 בערב

בעברית

הרב יוסף חיים הכהן קופשיץ
 שליט"א

 ביהכ"נ נחלת שמואל
 רח' חזון איש 1

 כל יום ה' מבא בשעה 11:20 בערב
בעברית

רמת אברהם
 הרב אשר יעקב אולמן שליט"א

 ביהמ"ד קהל חסידים
 רח' הרב גרוסמן 2

 כל מוצש"ק בשעה 9:30
באידיש

 הרב ברוך דז'לובסקי שליט"א
 ביהכ"נ איילת השחר
 רח' בעל הסולם 1

 כל יום ב' בשעה 9:45 בערב
בעברית

 הרב משה דרוק שליט"א
 ביהכ"נ חניכי הישיבות
 רח' הרב אדלשטיין 24

 כל יום ה' בשעה 9:45 בערב
בעברית

רמת בית שמש א׳
 הרב אשר יעקב אולמן שליט"א

 ביהכ"נ חניכי הישיבות
 רח' הרב אדלשטיין 24

 כל עש"ק בשעה 12:20 בצהריים
בעברית

 הרב יצחק אמסלם אמסלם
 ביהכ"נ שמחת חיים
 רח' נחל סורק 11

 כל יום א' בשעה 8:30 בערב
בעברית

 ביהכ"נ מעם לועז
 רח' נחל לכיש 28

 כל יום א' בשעה 9:45
בעברית

 ביהכ"נ היכל אליהו
 רח' נחל מטע

 כל יום ב' בשעה 6:45 בערב
בעברית

הרב בן ציון יעקב הלוי וואזנר
 שליט"א

בהיכל הכולל שע"י ביהמ"ד הגדול 
 שבט הלוי

 נחל סורק 25
 כל יום ג' בשעה 6:00 בערב

בעברית

 הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"א
 ביהמ"ד ביאלה • רח' נחל לוז 4

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
בעברית

 הרב שמעון מורסיא שליט"א
 ביהכ"נ אור מאיר
 רח' נחל לכיש 4

 כל מוצש"ק בשעה 8:00
בעברית

רמת בית שמש ב׳
 הרב יצחק אמסלם שליט"א

 ביהכ"נ קהילת רמת התנאים
 רח' רבי מאיר בעל הנס 3
 כל יום ב' בשעה 7:30 בערב

בעברית

 הרב פרץ טוביה בינדר שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז

 רח' אהל יהושע 9
 כל יום ה' בשעה 6:15 בערב

באידיש

 הרב מרדכי צבי ברנשטיין שליט"א
 ביהכ"נ פינסק קרלין )בית שני(

 רח' האדמו"ר מבעלזא 3
 כל יום ד' בשעה 9:45 בערב

באידיש

 הרב פנחס גפנר שליט"א
 ביהמ''ד באיאן

 רח' נהר הירדן 20
 כל יום ה' בשעה 12:30 בצהריים

באידיש

 הרב מאיר הלר שליט"א
 ביהכ"נ תפארת ירושלים

 רח' רבי אלעזר 47
בימי ב' וארא בא בשלח בשעה 

 10:15 בערב
באידיש

 ביהמ"ד אהל שלמה מיכל
 רח' דובר שלום 7

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
באידיש

 הרב קלמן וייס שליט"א
 ביהמ"ד תולדות אהרן

 רח' רבי יהושע 6
 כל יום ד' בשעה 8:45 בערב

באידיש

 הרב שלמה וייסמן שליט"א
 ביהמ"ד צאנז קלויזענבורג

 רח' נהר הירדן
 כל יום א' בשעה 9:45 בערב

באידיש

הרב אלכסנדר צבי ליברמנש
 שליט"א

 ביהכ"נ נחלת חן ברסלב
 רח' רבי מאיר בעל הנס 5
 כל יום ה' בשעה 6:00 בערב

באידיש

 הרב שמואל יעקב לנדאו שליט"א
 ביהכ"נ יד כהן

 רח' אהל יהושע 8
 כל יום ג' בשעה 9:30 בערב

באידיש

 הרב שלום שאול מונק שליט"א
 ביהכ"נ אביעזרי
 רח' דובר שלום 3

 כל יום ב' בשעה 10:15 בערב
בעברית

 הרב מאיר נויפלד שליט"א
 ביהמ"ד היכל מהרי"ם דושינסקיא

 רח' רבי יהושע 10
 כל יום א' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב יו"ט ליפא נייהוז שליט"א
 ביהכ"נ אוהל ישרים
 רח' מצפה רש"פ

 כל עש"ק בשעה 10:15 בבוקר
באידיש

 הרב משה פרידמן שליט"א
 ביהכ"נ אור המאיר פרושים

 רח' ריב"ל 33
 כל יום ד' בשעה 10:00 בערב

באידיש

 הרב שמעון יצחק שלזינגר שליט"א
 ביהמ"ד אנשי ירושלים

רח' מעלות הרמ"א 5 פינת ר' 
 אלעזר

 כל יום א' בשעה 9:30 בערב
באידיש

רמת בית שמש ג׳ 1
 הרב חנוך אלבק שליט"א

 ביהכ"נ אור אליהו
 רח' יונה בן אמיתי 28
 כל מוצש"ק בשעה 9:30

בעברית

 הרב ברוך דז'לובסקי שליט"א
 ביהכ"נ דרכי יצחק

 רח' ירמיהו הנביא 24
 כל יום א' בשעה 8:45 בערב

בעברית

 הרב אברהם יודקאווסקי שליט"א
 ביהמ"ד פרושים
 רח' חגי הנביא 7

 כל מוצש"ק בשעה 9:30
באידיש

 הרב אלעזר מאירוביץ שליט"א
 ביהכ"נ אהבת התורה
 רח' עידו הנביא 15

 כל יום ה' בשעה 10:15 בערב
בעברית

רמת בית שמש ג׳ 2
 הרב ישראל מאיר וייל שליט"א

 ביהמ"ד בני הישיבות
 רח' הנביא עובדיה 11

 כל יום ב' בשעה 10:15 בערב
בעברית

 הרב יו"ט ליפא נייהוז שליט"א
 ביהמ"ד פרושים

 רח' עובדיה הנביא 13
 כל יום ד' בשעה 10:00 בערב

באידיש

הרב יחיאל יהושע רבינוביץ
 שליט"א

 ביהכ"נ תפארת יעקב
 רח' מרים הנביאה 15

 כל יום א' בשעה 10:00 בערב
בעברית

 כל יום ג' בשעה 10:00 בערב
באידיש

רמת בית שמש ד׳
 הרב יצחק בראנדסדורפר שליט"א

 ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק
 רח' אביי 3

 כל מוצש"ק בשעה 8:30
באידיש

 הרב אביגדור גראס שליט"א
 ביהמ"ד כלל חסידי

 רח' רבינא 2
 כל יום ה' בשעה 9:30 בערב

באידיש

 הרב אליעזר ספטנר שליט"א
 ביהכ"נ בני הישיבות

 רח' רבינא 7
 כל יום ה' בשעה 10:15 בערב

בעברית

רמת בית שמש ד׳2
הרב חיים יהודה רובינשטיין 

 שליט"א
 ביהמ"ד קהילות החסידים

 רח' ריש לקיש 19
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

באידיש

ביתר עילית
A גבעה

 הרב הלל אהרן אשר שליט"א
 ביהמ"ד זרע לוי דחסידי באסטאן

 רח' אם הבנים 20
 כל יום א' בשעה 9:30 בערב

בעברית

 הרב משה בר אושר שליט"א
 ביהכ"נ המרכזי אהל יוסף

 רח' בבא סלי 20
 כל יום ב' בשעה 5:00 בערב

בעברית

 הרב בנימין ג'ייקוב שליט"א
 ביהכ"נ קאלוב

רח' כף החיים פינת רח' אגרות 
 משה

 כל יום ד' בשעה 10:00 בערב

 הרב ששון חטאב שליט"א
 ביהכ"נ שאגת אריה
 רח' נועם אלימלך 2

 כל יום ב' בשעה 7:00 בערב
בעברית

 הרב רחמים יערי שליט"א
 ביהכ"נ אהבת ישראל

 רח' אויערבך 13
 כל יום א' בשעה 8:00 בערב

בעברית

 הרב דוד יפתח שליט"א
 ביהכ"נ חניכי הישיבות

 רח' נדבורנא 2
 כל יום ה' בשעה 12:00 בצהריים

בעברית

 ביהכ"נ חניכי הישיבות
 רח' נדבורנא 2

 כל יום ה' בשעה 9:30 בערב
בעברית

 הרב מאיר יעקב כהנא שליט"א
 ביהמ"ד שאגת אריה
 רח' נועם אלימלך 2

 כל יום בשעה 1:30 בצהריים
בעברית

 הרב משה כהניאן שליט"א
 ביהכ"נ היכל עובדיה

 רח' אוערבך 2
 כל יום ג' בשעה 7:30 בערב

בעברית

 הרב יצחק מועלם שליט"א
 בכולל גן רווה בביהכ"נ עץ חיים

 רח' בעש"ט 4
 כל יום ה' בשעה 4:30 בערב

בעברית

 הרב שאול יהודה ערנרייך שליט"א
ביהמ"ד תפארת אברהם אלימלך 
 קרלין סטולין )בעז"נ בצד שמאל(

 רח' חתם סופר 8
 כל מוצש"ק אחרי מלוה מלכה

באידיש

 הרב אברהם שמעון פולק שליט"א
 ביהכ"נ יד סופר ערלוי

 רח' התעוררות התשובה 2
 כל יום ב' בשעה 9:15 בערב

באידיש

 הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א
 בקלויז באיאן

 רח' רבי עקיבא 30
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

 הרב מנחם קוריץ שליט"א
 ביהמ"ד פרושים

 רח' מבוא מרגלית 9
 כל עש"ק בשעה 10:45 בבוקר

באידיש

 הרב שלום רבינוביץ שליט"א
 בהיכל מנחם

 רח' האדמו"ר מרוז'ין 10
 כל יום ד' בשעה 9:00 בערב

בעברית

בכולל הוראה בחסידות ביהכ"נ 
 אשלג

רח' מפעל השת פינת הרב 
 קנייבסקי

 כל יום ג' בשעה 11:15 לפנה"צ
בעברית

 כל יום ה' בשעה 6:15 בערב

 הרב יעקב שרגא רוזנבך שליט"א
 ביהמ"ד ביאלא

 רח' אם הבנים - המדרגות
 כל יום ה' בשעה 10:00 בערב

 הרב ישראל שוורץ שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז

 רח' דברי חיים 11
 כל יום ג' בשעה 8:30 בערב

באידיש

 הרב יעקב ברנדויין שליט"א
 בעהכ"נ בית אהרן קרלין סטולין

 רח' ברים 5
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

באידיש

 הרב מרדכי צבי ברנשטיין שליט"א
ביהמ"ד כולל חצות )שטיבל 

 בית מאיר(
 רח' הרב מוצפי 45

 כל יום ה' בשעה 9:00 בערב

 הרב בנימין ג'ייקוב שליט"א
 ביהכ"נ טוב דעת
 רח' פנים מאירים

 כל מוצש"ק בשעה 10:00

 הרב יצחק יהודה דויטש שליט"א
 ביהמ"ד שבט הלוי

 רח' הרב מוצפי
 כל יום ג' בשעה 6:00 בערב

באידיש

 הרב יהודה דוד גולדמן שליט"א
 ביהמ"ד דקהילת זוועהיל

 רח' קדושת לוי 34
 כל יום ג' בשעה 6:00

באידיש

 הרב יואל דושינסקי שליט"א
 ביהכ"נ ערלוי

רח' המגיד ממזריטש פינת 
 רח' חב"ד

 כל יום ב' בשעה 9:45 בערב
באידיש

 ביהכ"נ מטרסדורף
 רח' קדושת ציון 3

 כל יום ד' בשעה 9:30 בערב
באידיש

 הרב דוד טהרני שליט"א
ביהכ"נ קהל אברכים היכל 

 עמית חיים
 רח' אדמורי מויז'ניץ פינת הרב שך

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
בעברית

 הרב יצחק יודלביץ שליט"א
 ביהכ"נ תפארת מנחם באיאן

 רח' המגיד ממזריטש 38
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

באידיש

 הרב שלמה יהושע כהן שליט"א
 ביהכ"נ אהל רחמים

 רח' הרב שך 54
 כל יום ד' בשעה 12:30 בצהריים

בעברית

 הרב יואל פאסיקוב שליט"א
 ביהכ"נ נחלת יעקב באיאן

 רח' המגיד ממזריטש פינת מהרי"ץ
 כל יום א' בשעה 10:00 בערב

 הרב אפרים פישל פערל שליט"א
 ביהמ"ד ר' אשר'ס שול
 רח' החוזה מלובלין 1

 כל יום ה' בשעה 9:30 בערב
בעברית

 הרב יהודה קליין שליט"א
 ביהמ"ד המתמידים

 רח' ריב"ז פינת רח' אש קודש
 מוצש"ק בשלח – יתרו

 בשעה 9:30
ביהמ"ד המתמידים • רח' פחד 

יצחק 8 מוצש"ק משפטים – תרומה 
 בשעה 9:30

באידיש

 הרב יעקב יצחק רבינוביץ שליט"א
 ביהמ"ד זידיטשוב

 רח' המגיד ממזריטש 39
 כל יום א' בשעה 12:30 בצהרים

באידיש

 הרב יעקב שרגא רוזנבך שליט"א
 ביהכ"נ המתמידים
 רח' דרכי איש 28

 כל מוצש"ק בשעה 9:30
באידיש

הרב אברהם שרגא שטיגליץ
 שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 רח' פנים מאירים 4

 כל יום ה' אחרי מעריב זמן ר"ת
באידיש

 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 רח' החוזה מלובלין 30
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

באידיש

 הרב רפאל שטרנבוך שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי באבוב 45

 רח' הרב מוצפי 3
 כל יום ג' בשעה 8:20 בערב

וכן ביום שב"ק לפני התפילה 
 בשעה 7:50

באידיש

בכולל הוראה ביעלאווא בביהמ"ד 
 נדבורנא

 רח' המגיד ממזריטש
 כל יום ה' בשעה 12:15 בצהריים

באידיש

 ביהמ"ד החדש סאסוב
 רח' פחד יצחק

כל מוצש"ק בשעה 10:00 )לאחר 
שיעור דף יומי במסגרת ארגון מתוקים 

 מדבש(
באידיש

B2 גבעה
 הרב יעקב שרגא רוזנבך שליט"א
 ביהכ"נ זלאטיפולי • רח' הרב שך

 כל יום ה' בשעה 6:40 בערב
באידיש

 הרב אביגדור גראס שליט"א
 ביהמ"ד ריבניץ

 רח' ישועות משה 1
 כל יום ד' בשעה 10:00 בערב

באידיש

 הרב יעקב יצחק רבינוביץ שליט"א
 בהיכל לשכת הפוסקים

 רח' הרב אלישיב 7
 כל מוצש"ק בשעה 9:30

באידיש

בני ברק
 הרב ירמיה אדלר שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי בעלזא זכרון רפאל
 רח' יצחק ניסן פינת עוזיאל
 כל יום א' בשעה 9:15 בערב

באידיש

 הרב יחזקאל דרברמדיגר שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי בעלזא

 רח' בעלזא 5
 כל יום א' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב יעקב דוד אולעך שליט"א
 ביהמ"ד טשערנאביל )בעז"נ(

 רח' ראב"ד 10
 כל יום ב' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 ביהמ"ד קהל ייטב לב דסאטמר
 רח' נחמיה 15

 כל יום ד' בשעה 9:00 בערב
באידיש

 הרב יעקב הלל אוסטרליץ שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי דאראג
 רח' רבי יצחק נפחא 10

 כל יום ב' בשעה 7:00 בערב
באידיש

 ביהמ"ד דחסידי דאראג
 רח' רבי יצחק נפחא 10

 כל יום ג' בשעה 10:15 בערב
באידיש

 הרב יוסף צבי בינט שליט"א
 ביהמ"ד דושינסקיא

 רח' חזון איש 10
 כל מוצש"ק מוארא בשעה 9:30

באידיש

 הרב זאב בירנבוים שליט"א
 ביהכ"נ הליגמן

 רח' רבי עקיבא 97
 כל מוצש"ק בשעה 10:45

בעברית

 הרב מרדכי גלבר שליט"א
 ביהמ"ד שבט הלוי
 רח' וילקומירר 10

 כל מוצש"ק בשעה 9:30
באידיש

 הרב מרדכי צבי גרינפלד שליט"א

 ביהמ"ד טשערנאביל )בעז"נ(
 רח' חבקוק 29

 כל מוצש"ק אחרי הבדלה
באידיש

 הרב יצחק צבי גשטטנר שליט"א

 במרכז חסידי ויזניץ )בהיכל התורה(
 רח' שלמה המלך 20

 כל יום ה' בשעה 8:30 בערב
באידיש

 הרב יהודה אריה דינר שליט"א

 ביהכ"נ דברי שיר )עז"נ(
 רח' זכריה 4

 כל יום ה' בשעה 7:35 בערב
בעברית

הרב אברהם יהושע הורוביץ
 שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי בעלזא
 שכונת רמת אלחנן

 כל מוצש"ק בשעה 8:30
באידיש

 ביהמ"ד דחסידי בעלזא
 שיכון ה'

 כיל יום ג' בשעה 9:15 בערב
באידיש

 הרב משה הנדלר שליט"א

 ביהמ"ד לינסק • רחוב כהנמן 155
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

בעברית

 הרב אהרן משה וייס שליט"א

 ביהמ"ד מאקאווא
 רח' רבינו תם 6

 כל יום ג' בשעה 9:30 בערב
באידיש

 הרב יום טוב זנגר שליט"א

ביהכ"נ תלמידי ישיבת פונוביז' 
 צעירים

 רח' אדמו"ר מצאנז
 כל מוצש"ק בשעה 10:00

בעברית

 הרב יעקב חדד שליט"א

 ביהמ"ד אבן ישראל
 רח' חיי טייב 6

 כל מוצש"ק בשעה 8:00
בעברית

הרב אברהם יהודה טוביאס
 שליט"א

 ביהמ"ד בוהוש • רח' חגי 6
 כל יום ה' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 ביהכ"נ המרכזי שיכון ה'
 רח' זבולון המר 2

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
בעברית

 הרב מרדכי טננבאום שליט"א

 ביהכ"נ הראשונים
 רח' רבי עקיבא 15

 כל יום ד' בשעה 9:15 בערב
בעברית

 הרב שמואל פנחס טרויבע שליט"א

 ביהמ"ד בית פנחס דחסידי בעלזא
 רח' יואל 15

 כל יום ד' בשעה 8:30 בערב
באידיש

 הרב ליאור כהן שליט"א

 ביהכ"נ מעיין השלום
 רח' אברבנאל 48

 כל יום ה' בשעה 8:00 בערב
בעברית

 הרב חיים ברכיה ליברמן שליט"א

 ביהמ"ד אופעלע )בעז"נ(
 רח' הירדן 15

 כל יום ג' מוארא בשעה 9:15 בערב
בעברית

 הרב דוד כהן מצליח שליט"א

 ביהכ"נ התאחדות אברכים
רח' מנחם בגין 48 קומה א' 

 )ק"ק תימן(
 כל מוצש"ק בשעה 8:00

בעברית

 הרב דוב מאיר פייבוש שליט"א

ביהמ"ד רבבות אפרים דחסידי 
 בעלזא

 רח' בעלזא 1
 כל יום ג' בשעה 8:00 בערב
 וכל יום ה' בשעה 5:15 בערב

באידיש

 הרב עמרם פריד שליט"א

 ביהכ"נ אהל שמשון בני הישיבות
 רח' אחיעזר 3 )בקרוון(
 כל מוצש"ק בשעה 9:20

בעברית

ביהכ"נ רח' אנילביץ • כל מוצש"ק 
 בשעה 10:30

בעברית

הרב יחיאל מיכל אברהם 

 פרידמן שליט"א
ביהמ"ד הגדול קהל יטב לב 

 דסאטמאר • רח' ישמח משה 22
 כל מוצש"ק בשעה 9:20

באידיש

 הרב יחיאל מיכל פרידמן שליט”א

 ביהכ”נ עטרת שלמה אשלג 
 רח’ אבן עזרא 4

 כל יום ג’ בשעה 8:45 בערב

בעברית

 הרב ישעיהו פרנקל שליט"א

 ביהכ"נ מקור ברוך
 רח' אברבנל 48

 כל יום ד' בשעה 10:00 בערב
בעברית

 הרב שלמה שמחה רויטמן שליט"א

 ביהמ"ד בית פנחס דחסידי בעלזא
 רח' יואל 15

 כל יום ה' בשעה 5:00 אחה"צ
באידיש

 הרב משה שטיין שליט"א

 ביהכ"נ קהל חסידים
 רח' אברמסקי 26

 כל יום ג' בשעה 9:15 בערב
בעברית

 הרב שמעון שיף שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי בעלזא
 רח' בן יעקב 7

 כל יום ג' בשעה 9:15 בערב
באידיש

 הרב אליעזר דוד שפירא שליט"א

 ביהמ"ד פרשבורג
 רח' סמטת האר"י 2

 כל יום א' בשעה 8:00 בערב
בעברית

 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 רח' רבי יהודה הלוי

 כל יום ד' בשעה 6:40 בערב 
 ובכל עש"ק בשעה 10:30 בבוקר

באידיש

ביהמ"ד דחסידי שטעפנשט • כל 
 יום ד' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב דוד שרייבר שליט"א

 ביהכ"נ בית השם
 רח' אלחריזי 5

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
בעברית

גבעת זאב
 הרב יוסף ברנד שליט"א

 באולם אהל אסתר מלכה
 רח' האתרוג 93

 כל יום ג' בשעה 9:00 בערב
באידיש

 הרב עזריאל כהן שליט"א
 ביהכ"נ אהבת יצחק • רח' המכבים

 כל יום ה' בשעה 10:00 בערב
בעברית

 ביהכ"נ שבחי בנים
 רח' קידרון 1 – נוה מנחם
 כל יום א' בשעה 8:00 בערב

בעברית

גבאת זאב החדשה
 הרב יואב אברהמי שליט"א

 ביהכ"נ היכל אהרן
 רח' האיילות פינת רח' התן

 ביום שבת בשעה 3:15 בצהריים 
 מנחה בשעה 4:00

בעברית

 הרב חיים מאיר הורוביץ שליט"א
 ביהמ"ד עטרת ישועה דז'יקוב

 רח' האיילות 24
 כל יום ג' בשעה 10:00 בערב

בעברית

הרב אהרן אלי' וועטנשטיין
 שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי בעלזא
 רח' גור אריה

 כל יום ד' בשעה 10:00 בערב
באידיש

הוד השרון
 הרב ארז אלחרר שליט"א

 ביהכ"נ מקדש מעט
 רח' הגיבור 3

 כל יום ד' בשעה 8:15 בערב
בעברית

חולון
 הרב מנשה חיים מוזגו שליט"א

 ביהכ"נ ע"ש חיים אברהם
 רח' אלופי צהל 10

 כל יום ג' בשעה 8:15 בערב
בעברית

חיפה
 הרב צבי שובקס שליט"א
 ביהכ"נ דחסידי בעלזא

 רח' הרצוג 5
 כל יום ב' בשעה 9:55 בערב

באידיש

 הרב שלמה הכהן שטרן שליט"א
ביהמ"ד דחסידי צאנז • כל יום ה' בין 

 מנחה לערבית
באידיש

חריש
 הרב יוסף שמואל וואלעס שליט"א

 ביהמ"ד תולדות אהרן
 רח' אחדות 6

 כל יום ג' בשעה 9:00 בערב
באידיש

 הרב שמואל דוד רייסנר שליט"א
 ברח' הגשמה 23 • שכונת בצוותא

 כל יום א' בשעה 9:30 בערב
באידיש

 ברח' הקהילה 9 • שכונת בצוותא
 כל יום ד' בשעה 9:30 בערב

בעברית

 ביהכ"נ משכן דניאל
 רח' התאנה 13
 שכונת החודש

 כל יום ה' בשעה 9:30 בערב
בעברית

חשמונאים
 הרב משה בן לולו שליט"א
 ביהכ"נ אהל מינה יונתי

 רח' התאנה 5
 כל יום א' בשעה 7:20 בערב

בעברית

טבריה עילית
 הרב זאב וקסברגר שליט"א

 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 רח' אהבת ציון 1

 כל יום ה' אחרי מעריב זמן ר"ת
באידיש

מודיעין
 הרב אליהו אלחרר שליט"א

 ביהכ"נ קיפודן • רח' קיפודן 21
 כל יום ד' בשעה 7:00 בערב

בעברית

 ביהכ"נ קול יעקב
 רח' הנביאים 22

 כל יום ב' בין מנחה למעריב
בעברית

 ביהכ"נ קיפודן • רח' קיפודן 21
 כל עש"ק בשעה 8:40 בבוקר

בעברית

 ביהכ"נ דביר מודיעין
 רח' נחל צין

 ביום שבת בשעה 3:45 בצהריים
בעברית

מודיעין עילית
ברכפלד

 הרב נפתלי אברז'ל שליט"א
 ביהכ"נ שיח יצחק
 שדרות אביי ורבא

 בימי שבת קודש וארא בשלח תרומה 
 שעה וחצי לפני השקיעה

בעברית

 הרב ברוך חיים אייזנשטיין שליט"א
 ביהמ"ד פרושים )בעז"נ(
 רח' רבי יהודה הנשיא 35
 כל יום ה' בשעה 9:00 בערב

באידיש

 הרב יוסף בן כליפא שליט"א
 ביהכ"נ נפש חיים
 שדרות יחזקאל

 בימי א' וד' בשעה 6:15 בערב
בעברית

 הרב יוסף גלזר שליט"א
 ביהכ"נ בית ישראל

שד' אביי ורבא פינת רבי יהודה 
 הנשיא

 כל יום ג' בשעה 6:00 בערב
בעברית

 הרב אשר וייספיש שליט"א
 ביהכ"נ אהל תורה

 רח' יהודה הנשיא 35
 כל יום ג' בשעה 10:00

בעברית

 הרב ישראל דוב הלוי ויזל שליט"א
 ביהכ"נ חניכי הישיבות

 רח' רשב"י 36
 כל מוצש"ק בשעה 10:00

בעברית

 הרב ירמיהו ורון שליט"א
 ביהכ"נ אהל תורה

 רח' רבי יהודה הנשיא
 כל יום א' בשעה 12:40 בצהריים

בעברית

 הרב יוסף יוניוב שליט"א
 ביהכ"נ משכן יוסף
 רח' רבי עקיבא 43

 כל מוצש"ק בשעה 8:00 בדיוק
בעברית

 הרב יששכר מאיר כהן שליט"א
 ביהכ"נ קהילת שדרות יחזקאל

 שדרות יחזקאל 1
 כל יום ג' בשעה 9:10 בבוקר

בעברית

 הרב ישראל פלדמן שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז

 )היכל הכולל(
 כל יום ה' בשעה 12:30 בצהריים

באידיש

גרין פארק
הרב יוסף הכהן רובינשטיין

 שליט"א
 ביהמ"ד אהל רחל
 רח' חזון איש 2

 כל יום ג' בשעה 10:00 בערב
בעברית

 הרב יוסף שוב שליט"א
 ביהכ"נ הגר"א

 רח' ישועת דוד 14
כל יום א' בשעה 10:30 עד 11:15 

 בערב
בעברית

חֿבפציבה
 הרב אהרן מיטלמן שליט"א

 ביהכ"נ המרכזי
 רח' אביאזרי 24

 כל יום ד' בשעה 9:15 בערב
בעברית

נאות הפסגה
 הרב עקיבא אולמן שליט"א

 ביהכ"נ המרכזי נאות עילית
 רח' מהרי"ל

 כל מוצש"ק בשעה 8:15
בעברית

הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי
 שליט"א

 בבית המדרש הגדול
 קהילת בית שמואל

 רח' הריטב"א 9
 כל מוצש"ק בשעה 10:00

בעברית

קרית ספר
 הרב ישעיה גריינימן שליט"א

 ביהכ"נ אורחות תורה
 רח' שאגת אריה מול 19

 כל יום ב' בשעה 10:20 בערב
בעברית

 הרב סיני פרלמוטר שליט"א
 ביהכ"נ אנשי ירושלים

 רח' אור החיים 2
 כל עש"ק בשעה 10:20 בבוקר

בעברית

 הרב שמואל קוריץ שליט"א
 ביהכ"נ שאגת אריה
 רח'  שאגת אריה 17

 כל יום ב' בשעה 12:15 בצהריים

 הרב אפרים רוטשילד שליט"א
 קהילת משובב נתיבות

 רח' נתיבות המשפט 101
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

בעברית

 הרב פנחס שוב שליט"א
 ביהמ"ד דרכי שמואל

רח' מנחת שלמה פינת נתיבות 
 המשפט

 כל יום א' בשעה 10:00 בערב
בעברית

נוף הגליל
 הרב נפתלי אופמן שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי בעלזא

 רח' האדמו"ר מבעלזא 16
 כל יום א' בשעה 9:50 בערב

באידיש

נתניה
קרית צאנז

 הרב דוד אקסל שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז
 ביהמ"ד אהבת תורה

 כל יום ה' אחרי מעריב זמן ר"ת
באידיש

 הרב מרדכי לוינשטיין שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז

 היכל הכולל )ק"א(
 כל יום ה' אחרי מעריב זמן ר"ת

באידיש

 הרב משה גדליה לנדאו שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז

 בהיכל חיים
 כל מוצש"ק בשעה 10:00

באידיש

עמנואל
הרב יהודה משה צבי

 מושקוביץ שליט"א
 בית החסידים אלכסנדר

 רח' בעש"ט 62
 כל יום ב' בשעה 9:15 בערב

בעברית

הרב שלמה קליין בהיכל התורה 
 ברסלב • אתר רבקה

 כל יום א' בשעה 8:30 בערב
בעברית

פתח תקוה
 הרב צבי אלימלך הורביץ שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז • כפר גנים
כל ערב בשעה 9:30 לאחר השיעור 

 בעמוד היומי
בעברית

 הרב אפרים פישל מוטצען שליט"א
 ביהמ"ד במרכזי )מיוחד לבע"ב(

 קרית הבעש"ט
 כל יום ג' בשעה 9:30 בערב

באידיש

הרב אברהם פוצ’ייב שליט”א
 ביהכ”נ חוג חת”ס 

  רח’ איכילוב 21
 כל יום ה’ בשעה 7:15 בערב

בעברית

 הרב נתנאל פיטוסי שליט"א
 ביהמ"ד אהבת השם )ברסלב(

 רח' חנקין 16
 כל יום ג' בשעה 8:00 בערב

בעברית

 הרב בן ציון הכהן קוק שליט"א
 ביהכ"נ אבי עזרי
 רח' אורלוזרוב 3

 כל מוצש"ק בשעה 8:30
בעברית

צפת
 הרב אלעזר יוחנן אלעד שליט"א
 בכולל עלי עין • רח' האר"י 26
 כל יום ג' בשעה 12:00 בצהריים

בלשה"ק

 הרב אלעזר יוחנן אלעד שליט"א
 ביהמ"ד תורת חיים )ליד אמשינוב(

 רח' וייצמן 39
 כל יום ד' בשעה 8:00 בערב

בלשה"ק

 ביהכ"נ אור שלום
 רח' דוד אלעזר 213

 כל יום ג' בשעה 8:00 בערב
בלשה"ק

 הרב דוד אסקל שליט"א
 ביהמ"ד דחסידי צאנז

 רח' תרפט 15
 כל יום ג' בשעה 8:15 בערב

באידיש

 הרב חיים ישראל הורוביץ שליט"א
ביהמ"ד דחסידי צאנז )בשטיבל 

 בית יצחק(
 רח' תרפט 15

 כל יום ד' בשעה 6:30 בערב
באידיש

 הרב יחזקאל שרגא שימון שליט"א
 ביהמ"ד שפע חיים

 רח' חיים חורי
 כל יום ג' בשעה 8:30 בערב

באידיש

קרית גת
 הרב יהושע גרינוואלד שליט"א
 ביהכ"נ מלכי ישראל - בעלזא

 רח' מלכי ישראל
 כל מוצש"ק בשעה 9:15

באידיש

 הרב פנחס לייביש פדווא שליט"א
 ביהכ"נ בית משה - בעלזא
 רח' האדמו"ר מחב"ד 28
 כל מוצש"ק בשעה 8:00

באידיש

 הרב מרדכי רובין שליט"א
 ביהמ"ד חסידי ביאלה
 רח' מלכי ישראל 149

 כל יום ה' בשעה 10:00 בערב
באידיש

רחובות
 הרב דוד כהן שליט"א

 ביהכ"נ בן ישי
 רח' הורביץ שכונת קרית משה

 כל מוצש"ק בשעה 9:00
בעברית

תל אביב
 הרב אברהם יהודה הלפרין שליט"א

 ביהכ"נ עבודת ישראל קוז'ניץ
 רח' ויצמן 71

 כל ערב שבת בשעה 10:00 בבוקר
בעברית

תל ציון
 הרב יחזקאל שרפר שליט"א

 ביהכ"נ המרכזי חסידי
 רח' אהבת ישראל 11
 כל מוצש"ק בשעה 9:00

בעברית

אחרי סדרת השיעורים ביו"ד ח"ב של ימי השובבי"ם, יוסיפו הרבנים הגאונים שליט"א בשבועות תרומה-תצוה )ת"ת( שיעורים מיוחדים באה"ע סי' כ"א וכ"ב

ד' מודעה
בס"ד

אירגון שיעורי תורה טל: 052.762.4031 • 052.762.4032 פקס: 02.573.1019 בארה"ב: 718.853.3950

אירגון שיעורי תורה
שמח להביא בפני קהל עדת 
השיעורים  רשימת  ישראל 
שסדרנו בעזרת השם על ידי 
אתר,  בכל  די  הרבנים  גדולי 
מישראל,  ורבבות  לאלפים 
ומבוגרים,  צעירים  אברכים 
בימי  תורה,  ובני  בתים  בעלי 
בהלכות  הבעל"ט  השובבי"ם 
ב'  חלק  דעה  שביורה  טהרה 

במקומות דלהלן:

 בהלכות שביורה דעה ח"ב 
השיעורים יתקיימו בכל השבועות של ימי השובבי"ם

חדש!
 בחינות 

 על סדר הלימוד 
בלוח חזרה 
ביו״ד ח״ב 
יתקיימו בכל יום

של ימי השובבי״ם 
 במערכת 

"נדרים פלוס" 
תחת "ישיבה 

על קברו"
בכל יום נכנסים 

 להגרלה על 
2500 ש״ח

ובנוסף, יכנס גם 
 להגרלת בונוס כל שבוע 

על עוד 500 ש״ח


