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21:0022:30אא"חיים עטרי שליט' רמוסר והלכותנ המרכזי"ביהכאליכין
בצורה רחבה ומעמיקה עם דגש על 

מסורת אבותינו הקדושים
14/12/2010

21:0023:20הא"יוסף גד שליט' רזוגיות וחינוךנ המרכזי"ביהכאליכין
ם "ך מהרמב"על פי מקורות מהתנ

והגמרא
14/12/2010

יוסי ויואב21:0023:00050-5667418גא"יוסף גד שליט' רשיעורי תורהנ המרכזי"ביהכאלישיב
-050, לאחר השיעור תפילת ערבית

2743497
20/05/2008

אלעד
רחוב " נוסח תימן בני תורה"נ "ביהכ

סעדיה גאון
21:00בא"משה רצאבי שליט' רהלכות

5/10/2010

לאחר השיעור תפילת ערביתדורון21:0022:00050-4449339גא"איתן גמליאל שליט' רמחשבה ומוסר25שמעון הצדיק אלעד

13/05/2007

דורון22:15050-4449339גא"יונתן ערוסי שליט' רגמרא25שמעון הצדיק אלעד
13/05/2007

18:4520:15כל יוםא"עודד אמרוסי שליט' רגמרא"אור החיים"נ "ביהכאלעד
השיעורים מרתקים ומועברים 

מומלץ . בצורה מושכת ומעניינת

11/2/2009.ביותר

.דוד חאיןלאחר התפילהכל יוםלא נמסרדף היומי"משכן יאיר"כנ "ביהגוש עציון- אפרת 
13/05/2007

אשקלון
שכונת נווה " משכן אביחי"נ "ביהכ

אילן רחוב לכיש
אא"יחיאל כהן שליט' רגמרא וענייני פרשת השבוע

לאחר תפילת 

17/05/2009ערבית

אשקלון
שכונת ברנע בבית הכנסת אהבת 

אחים
 או בטור במשנה ברורה

בהלכות שבת
קומה שניה חדר ליד העזרת נשים19:0021:00כל יוםא"חיים הלוי שליט' ר

20/12/2007

בערבהא"יצחק לוי שליט' רעין יעקבמרכז הפיסאשתאול
22/04/2009

נאור דמאריאיןהא"יצחק לוי שליט' רעין יעקבמרכז פיסאשתאול
16/05/2007

נאור דמאריאיןלאחר ערביתכל יוםא"אהרון שהם שליט' רדף היומי"נווה שלום"נ "ביהכאשתאול
16/05/2007

נאור דמאריאיןבין מנחה לערביתכל יוםלא נמסרהלכות"נצח ישראל"נ "ביהכאשתאול
16/05/2007

בין מנחה לערביתכל יוםלא נמסרהלכות"נצח ישראל"נ "ביהכאשתאול
22/04/2009

כל יוםלא נמסרדך היומי"נצח ישראל"נ "ביהכאשתאול
לאחר תפילת 

22/04/2009ערבית

נאור דמאריאין11:30שבתא"חנן יעיש שליט' רמענייני פרשת השבוע"נווה שלום"נ "ביהכאשתאול
16/05/2007

11:30שבתא"חנן יעיש שליט' רמענייני פרשת השבוע"נווה שלום"נ "ביהכאשתאול
22/04/2009
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באר שבע
יצחק אבינו במקלט שליד ' ברח

.חנות לחומרי בניין אללוף
ש"מוצא"נתנאל אלשייך שליט' רשתילי זיתים

בהתאם לצאת 

השבת
amiyosef7@gmail.comעמנואל יוסף050-8741725

13/06/2007

שרון052-5671656בין מנחה לערביתאא"תעיזי שליט' רעין יעקב"תפארת ישראל"נ "ביהכח"גבעת כ
20/12/2008

שרון052-5671656בין מנחה לערביתדא"יעקב מועלם שליט' רמנורת המאור"תפארת ישראל"נ "ביהכח"גבעת כ
20/12/2008

שרון052-5671656לאחר ערביתדא"רחמים מעודה שליט' רמסכת אבות ועוד"תפארת ישראל"נ "ביהכח"גבעת כ
20/12/2008

שרון052-5671656בין מנחה לערביתהא"אריאל מדר שליט' רשיעורי תורה"תפארת ישראל"נ "ביהכח"גבעת כ
20/12/2008

גיליאיןלאחר ערביתגא"מרדכי רמתי שליט' רשתילי זיתיםרחוב יהודה" כברה"נ "ביהכגדרה
7/8/2007

הא"אמיתי גדסי שליט' רהלכה ופרשת השבוענ של כברה"ביהכגדרה
לאחר תפילת 

16/02/2012ערבית

לאחר מכן ערבית20:3021:30כל יוםלא נמסרשיעורי תורה2א "רחוב הג" הרמבם"נ "ביהכגדרה

27/05/2011

דביר20:0021:30052-8342324הא"מאיר עפארי שליט' רמחשבה ואמונה"היכל אברהם"נ "ביהכגינות שומרון
20/10/2009

"היכל אברהם"נ "ביהכגינות שומרון
מדרש , תלמוד, משנה 

ואגדה
דביר8:0010:00052-8342324וא"מאיר עפארי שליט' ר

20/10/2009

אא"יצחק מעלם שליט' רהלכות ומנהגי יהודי תימןרחוב אלי כהן" נווה שלום"נ "ביהכגן יבנה
12/10/2008

.מ.עאין19:0020:15אא"יצחק מועלם שליט' רהלכה"סאמין"נ "ביהכגן יבנה
17/09/2007

בא"ארז מלמד שליט' רהלכותרחוב אלי כהן" נווה שלום"נ "ביהכגן יבנה
12/10/2008

גא"אלידור צוברי שליט' רם"רמברחוב אלי כהן" נווה שלום"נ "ביהכגן יבנה
12/10/2008

18:1519:00דא"אלידור  צוברי שליט' רע ושתילי זיתים"שו"אהבת שלום"נ "ביהכגן יבנה
12/9/2010

דא"ארז מלמד שליט' רהלכותרחוב אלי כהן" נווה שלום"נ "ביהכגן יבנה
12/10/2008

הא"ישעיהו מהצרי שליט' רפרשת השבוערחוב אלי כהן" נווה שלום"נ "ביהכגן יבנה
12/10/2008

ש"מוצא"אלידור צוברי שליט' רתנא דבי אליהו"אהבת שלום"נ "ביהכגן יבנה
שעה לאחר צאת 

השבת

עם שירים ומילי דבדיחותא ושמחה 

רבה
12/9/2010
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21:00שבתלא נמסרעונג שבת לנערים"אהבת שלום"נ "ביהכגן יבנה
12/9/2010

הרצליה
רבן ' רח" משכן ישראל"נ "ביהכ

 שכונת נווה עמל21גמליאל 
20:30בקיץ בשעה 19:45אא"ליאור טביב שליט' רעין יעקב והלכה

14/01/2009

הרצליה
רחוב  (טביב)" משכן ישראל"נ "ביהכ

18רבן גמליאל 
תפילת ערבית אחר השיעורהרב ליאור טביב20:3021:30054-4300321גא"אורן צדוק שליט' רהלכה

1/3/2012

הרצליה
שכונת גן " שערי רחמים"נ "ביהכ

38רחוב האילנות  , ל"רש
20:00גא"אלעד יוחנן שליט' רשיעורי תורה

30/04/2009

8ל "שד' רח"תפארת ישראל"נ "ביהכהרצליה
אמונה ופרשת , הלכה

השבוע
יוסף בן צור20:00050-7400338גא"יונתן ניצן שליט' ר

מועבר בטוב טעם תוך מתן דגש 

לשאלות המשתתפים
18/05/2012

הרצליה
רחוב הרב גורן פינת " אחים"נ "ביהכ

רחוב הבנים
14:0015:30שבתא"ליאור טביב שליט' רגמרא והלכה

לאחר , 15:15-17:00: בקיץ

השיעור תפילת מנחה
14/01/2009

19:00בלא נמסרמנורת המאורנ הגדול נחליאל"ביהכחדרה
31/10/2008

8:15כל יוםא"חגי כהן שליט' רתלמוד בבלינ התימני הגדול בנחליאל"ביהכחדרה
13/05/2012

צ"אחהא"חיים עטרי שליט' רשיעורי תורהשכונת שמשוןחדרה
9/1/2012

לפני מנחהשבתלא נמסראבות ובניםנ"בביהכיד בנימין
10/10/2011

לפני שחריתשבתלא נמסרשיעורי תורהנ"בביהכיד בנימין
10/10/2011

 ימים בשבוע3כ לימודי מארי "כמו9:0013:00לא נמסרשיעורי תורהנ"בביהכיד בנימין

10/10/2011

ל"נ של הרב יוסף קאפח זצ"בביהכירושלים
ם בעיון הלכה "רמב

למעשה
17:3019:00הא"יוסף שבח שליט' ר

בהשתתפות , 18:30-20:00: בקיץ

.ח חשובים ונעימים"ת
5/1/2012

יעקבאין3:30שבתא"ציון חוברה שליט' רשיעורי תורה2רחוב תורה ועבודה - בית וגן ירושלים
17/05/2007

אבי גמליאלאיןשעות הערבכל יוםלא נמסרשיעורי תורהבית הכנסת ישמח משהכפר סבא
14/05/2007

אורן כהן19:30ד-א א"אבשלום שליט' רמוסר וגמרא"ישורון"נ "ביהכנהריה
30/10/2008

אורן כהן19:30ד-א א"רן הראל שליט' רהלכה"ישורון"נ "ביהכנהריה
30/10/2008

אורן כהןה,ג,אא"רן הראל שליט' רמארי לילדים"ישורון"נ "ביהכנהריה
לבוגרים לאחר , לקטנים לפני מנחה

ערבית
30/10/2008
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נס ציונה
טירת שלום רחוב " - שבזי"נ "ביהכ

המייסדים
18:0020:30ג,אא"אורי לוי שליט' רגמרא ומוסר

גת , נרגילות, שיעורבאווירה כיפית

לאחר השיעור תפילת ערבית' וכו
24/01/2008

נס ציונה
טירת שלום רחוב " - שבזי"נ "ביהכ

המייסדים

דקדוק כיטב מסורת 

אבותינו
בלא נמסר

חוקיות , האותיות והטעמים

שווא , דגשים, הבניינים, המקרא

24/01/2008שווא נח ועוד, נע

נס ציונה
טירת שלום רחוב " - שבזי"נ "ביהכ

המייסדים
לאחר ערביתדלא נמסרשיעורי תורה

גת , נרגילות, שיעורבאווירה כיפית

לאחר השיעור תפילת ערבית' וכו
24/01/2008

נס ציונה
טירת שלום רחוב " - שבזי"נ "ביהכ

המייסדים
הא"חגי שליט' רשיעורי תורה

גת , נרגילות, שיעורבאווירה כיפית

לאחר השיעור תפילת ערבית' וכו
24/01/2008

נתניה
עובדיה בן ' רח" מקור חיים"נ "ביהכ

(111פתח תקווה ) 25שלום 
19:4521:00אא"שמעון עוזרי שליט' רם"משנה תורה להרמב

31/12/2008

נתניה
רות ' ברח" משכן יהודה"נ "ביהכ

ב"שכונת משה, המואביה
יואב לדאני21:0022:00052-2755420אא"צברי ירון שליט' רמסילת ישרים

14/01/2008

18:0020:30אלא נמסרגמרא"שער דוד המלך"נ "ביהכנתניה
7/12/2008

נתניה
רות ' ברח" משכן יהודה"נ "ביהכ

ב"שכונת משה, המואביה
יואב לדאני21:0022:00052-2755420בא"צברי ירון שליט' רמסכת מגילה

14/01/2008

שגיב כהן20:3021:30052-3277388בא"אהרון בדיחי שליט' רשיעורי תורה('בפסז) קומה ב 13סמילנסקי ' ברחנתניה
16/05/2007

שגיב כהן21:3022:30052-3277389בא"מרצה אורח שליט' רשיעורי תורה('בפסז) קומה ב 13סמילנסקי ' ברחנתניה
16/05/2007

נתניה
עובדיה בן ' רח" מקור חיים"נ "ביהכ

(111פתח תקווה ) 25שלום 
19:3021:00גא"אליהו נגר שליט' רמחשבת ישראל

31/12/2008

נתניה
רות ' ברח" משכן יהודה"נ "ביהכ

ב"שכונת משה, המואביה
יואב לדאני21:0022:00052-2755420גא"צברי ירון שליט' ר'שמואל א

14/01/2008

לנשים19:0021:00גלא נמסרלנשים"שער דוד המלך"נ "ביהכנתניה

7/12/2008

שגיב כהן20:3021:30052-3277390גא"אילן ציפורי שליט' רשיעורי תורה('בפסז) קומה ב 13סמילנסקי ' ברחנתניה
16/05/2007

שגיב כהן21:3022:30052-3277391גא"יוסף חייקין שליט' רשיעורי תורה('בפסז) קומה ב 13סמילנסקי ' ברחנתניה
16/05/2007

נתניה
עובדיה בן ' רח" מקור חיים"נ "ביהכ

(111פתח תקווה ) 25שלום 
19:4521:00דא"שמעון עוזרי שליט' רם"משנה תורה להרמב

31/12/2008

נתניה
רות ' ברח" משכן יהודה"נ "ביהכ

ב"שכונת משה, המואביה
יואב לדאני21:0022:00052-2755420דא"צברי ירון שליט' ר'שמואל א

14/01/2008

18:00דלא נמסרתלמוד"שער דוד המלך"נ "ביהכנתניה
11/2/2012
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שגיב כהן20:0021:00052-3277394דא"אילן ציפורי שליט' רשיעורי תורהנתניה
16/05/2007

שגיב כהן20:3021:30052-3277392הא"צבי נחשוני שליט' רשיעורי תורה('בפסז) קומה ב 13סמילנסקי ' ברחנתניה
16/05/2007

שגיב כהן21:3022:30052-3277393הא"יעקב שטרן שליט' רשיעורי תורה('בפסז) קומה ב 13סמילנסקי ' ברחנתניה
16/05/2007

בין מנחה לערביתכל יוםלא נמסרשיעורי תורה"שער דוד המלך"נ "ביהכנתניה
7/12/2008

נתניה
רות ' ברח" משכן יהודה"נ "ביהכ

ב"שכונת משה, המואביה
יואב לדאני14:0015:30052-2755420שבתא"צברי ירון שליט' רמסכת שבת

14/01/2008

11:45שבתלא נמסרגמרא"שער דוד המלך"נ "ביהכנתניה
11/2/2012

13:0014:00שבתלא נמסרהלכות"שער דוד המלך"נ "ביהכנתניה
7/12/2008

14:0015:00שבתלא נמסרם"עין יעקב ורמב"שער דוד המלך"נ "ביהכנתניה
7/12/2008

עפולה
רחוב " אחוות עם עוזרי"נ "ביהכ

16השומר 
נועם16:00054-5673992שבתא"חיים אנזי שליט' רענייני דיומא

27/04/2009

שבתא"ישראל חרזי שליט' רי"ענייני דיומא ורש"יחד שבטי ישראל"נ "ביהכעפולה
שעתיים וחצי לפני 

17/03/2010מנחה

פתח תקוה
רחוב חובבי " אחוות אחים"נ "ביהכ

16ציון 
9:0003-9346766fax: 03-9305741ה-אא"יהונתן אדואר שליט' רלימוד יומי

27/07/2008

פתח תקוה
רחוב חובבי " אחוות אחים"נ "ביהכ

16ציון 
15:0003-9346766fax: 03-9305741ה-אא"שלום עוקבי שליט' רלימוד ילדים

27/07/2008

פתח תקוה
רחוב חובבי " אחוות אחים"נ "ביהכ

16ציון 
18:4503-9346766fax: 03-9305741ה-אא"שלום עוקבי שליט' רהלכה

27/07/2008

מיד לאחר ערביתד,אא"אברהם בן משה שליט' רם"הלכות ברמב"אגודת אחים"נ "ביהכפתח תקוה
, מעודנת, מעניינת, ברוח צעירה

ומפולפלת עם דברי ראשונים 

12/12/2010ואחרונים ומרבוותא חכמי תימן

20:0021:30בלא נמסרם הלכות תפילה"רמב"יד יוסף"נ "ביהכפתח תקוה
23/02/2009

פתח תקוה
. בית כנסת של שלום חי. בשעריה

הושע' רח
ran.general@gmail.comרןאין20:00בא"אבינועם שליט' רגמרא

30/09/2007

19:0021:00ד,בא"שאול אחרק שליט' רגמרא והלכות7רחוב וינצקי " אוהל שלום"נ "ביהכפתח תקוה
1/3/2009

"אגודת אחים"נ "ביהכפתח תקוה
י שתילי "הלכות תפילה עפ

זיתים
18:00גא"אברהם בן משה שליט' ר

, מעודנת, מעניינת, ברוח צעירה

ומפולפלת עם דברי ראשונים 

12/12/2010ואחרונים ומרבוותא חכמי תימן
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ק תימן"מידע ארצי על שיעורי תורה בק
י הפרסומים בשימושון שבאתר נוסח תימן          "עפ

       ל ולהצלחת אשתו וילדיו   "אהרן שרוי ז' נ משה שרוה בן ר"לע

שם הרב נושאכתובתיישוב
יום 

בשבוע
שעת התחלה 

שעת 

סיום
הערותשם המפרסםלבירורים' טל

פורסם 

בתאריך

כולל מנחה וערבית וכיבוד קל19:00גא"יהונתן אדואר שליט' רגמרא15רחוב חפץ חיים פתח תקוה

7/7/2011

מאור נשיא052-3715507גא"יהונתן אדואר שליט' רלילדים- נביא 15רחוב חפץ חיים פתח תקוה
8/12/2011

"יד יוסף"נ "ביהכפתח תקוה
גמרא ושמונה פרקים 

ם"להרמב
20:0021:30דלא נמסר

לימוד אליבא דהלכתא עם מראי 

מקומות
23/02/2009

פתח תקוה
. בית כנסת של שלום חי. בשעריה

הושע' רח
ran.general@gmail.comרןאין20:00הא"אבינועם שליט' רגמרא

30/09/2007

כולל מנחה וערבית וכיבוד קל19:00הא"יהונתן אדואר שליט' רפרשת שבוע15רחוב חפץ חיים פתח תקוה

7/7/2011

מאור נשיא052-3715507הא"יהונתן אדואר שליט' רלילדים- פרשת השבוע 15רחוב חפץ חיים פתח תקוה
8/12/2011

פתח תקוה
רחוב כנסת " נווה חיים"נ "ביהכ

ישראל
20:50בחורף 19:30ש"מוצא"ישראל שרעבי שליט' רשיעורי תורה

1/6/2008

15:30שבתא"אברהם בן משה שליט' רהלכות שבתשכונת דדו" אגודת אחים"נ "ביהכפתח תקוה
, מעודנת, מעניינת, ברוח צעירה

ומפולפלת עם דברי ראשונים 

12/12/2010ואחרונים ומרבוותא חכמי תימן

פתח תקוה
רחוב חובבי " אחוות אחים"נ "ביהכ

16ציון 
7:3003-9346766fax: 03-9305741שבתא"יהונתן אדואר שליט' רפרשת השבוע

27/07/2008

פתח תקוה
רחוב חובבי " אחוות אחים"נ "ביהכ

16ציון 
7:3003-9346766fax: 03-9305741שבתא"צוריאל פרסיק שליט' רפרשת השבוע

27/07/2008

פתח תקוה
רחוב חובבי " אחוות אחים"נ "ביהכ

16ציון 
15:3003-9346766fax: 03-9305741שבתא"צוריאל פרסיק שליט' רעין יעקב

27/07/2008

שבתא"דניאל טורם שליט' רגמרא"נאות השרון"נ "ביהכפתח תקוה
כשלוש שעות לפני 

צאת השבת
גיאאין

guyav24@walla.com לאחר 

השיעור מנחה וסעודה שלישית
5/11/2007

8:30אא"רצון ערוסי שליט' רשיעורי תורהרחוב הרצל" אמונה ודעת"נ "ביהכקריית אונו
9/10/2009

5:006:00כל יוםא"רצון ערוסי שליט' רשיעורי תורהבכולל רחוב הרצלקריית אונו
9/10/2009

ראש העין
רחוב  (עטרי)" נחלת ישורון"נ "ביהכ

12הנביאים 
י שולחן ערוך המקוצר"עפליאור 20:3022:00054-5214979אא"משה רצאבי שליט' רעין יעקב והלכה

1/11/2012

אלא נמסרמשניות לילדים"שוועת עניים"נ "ביהכראש העין
חצי שעה לפני 

מנחה
עמנואל  054-7239219

15/12/2007

(מקייטן)" יד שמואל"נ "ביהכראש העין
הלכה ופרשת , גמרא

השבוע
19:3021:00בא"שמואל מקייטן שליט' ר

14/12/2009

בקיץ לאחר ערביתעמנואל  19:00054-7239219בלא נמסרגמרא"שוועת עניים"נ "ביהכראש העין

15/12/2007
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ק תימן"מידע ארצי על שיעורי תורה בק
י הפרסומים בשימושון שבאתר נוסח תימן          "עפ

       ל ולהצלחת אשתו וילדיו   "אהרן שרוי ז' נ משה שרוה בן ר"לע

שם הרב נושאכתובתיישוב
יום 

בשבוע
שעת התחלה 

שעת 

סיום
הערותשם המפרסםלבירורים' טל

פורסם 

בתאריך

ראש העין
רחוב אבן , "שוועת עניים"נ "ביהכ

גבירול
מומלץ מאוד לבעלי בתיםעמנואל19:3020:30050-4238320בא"אבישלום מונייצר שליט' רגמרא

16/12/2008

ראש העין
רחוב " ל"יד לחללי צה"נ "ביהכ

המיילדת
20:30-22:00: בקיץ20:0021:30גא"משה עטרי שליט' רשיעורי תורה

5/7/2011

בקיץ לאחר ערביתעמנואל  19:30054-7239219גלא נמסרמוסר ופרשת השבוע"שוועת עניים"נ "ביהכראש העין

15/12/2007

60י "רחוב רשראש העין
מוסר , פרשת השבוע

והלכות
אצל משפחת עזאני19:0023:30גא"יהודה גמליאל שליט' ר

24/12/2007

דלא נמסרמשניות לילדים"שוועת עניים"נ "ביהכראש העין
חצי שעה לפני 

מנחה
עמנואל  054-7239219

15/12/2007

ראש העין
רחוב אבן , "שוועת עניים"נ "ביהכ

גבירול
מומלץ מאוד לבעלי בתיםעמנואל19:3020:30050-4238320דא"אבישלום מונייצר שליט' רהלכות שבת

16/12/2008

לנשואים או קרובים לנישואין19:3020:15הא"אבישלום מונייצר שליט' רטהרה(מקייטן)" יד שמואל"נ "ביהכראש העין

14/12/2009

לכלל הציבור20:1521:00הא"אבישלום מונייצר שליט' רהלכה ופרשת השבוע(מקייטן)" יד שמואל"נ "ביהכראש העין

14/12/2009

ראש העין
רחוב  (עטרי)" נחלת ישורון"נ "ביהכ

12הנביאים 
תכזינה22:300:15הגמרא

7/11/2012

הלא נמסרשניים מקרא ואחד תרגום"שוועת עניים"נ "ביהכראש העין
כחצי שעה לאחר 

ערבית
עמנואל  054-7239219

15/12/2007

כפיר19:0021:30052-4660949הי מסורת תימן"דקדוק עפראש העין
חומר לימודי רב ומקיף בנושא 

 .י מסורת אבותינו"הדקדוק עפ

7/11/2012.לרציניים בלבד

ראש העין
שלם שבזי ' ש ר"המרכז הרוחני ע

ל"זצ
בגרסה תימנית ובוטב טעםאין9:0011:00וא"עזריה בסיס שליט' רגמרא

7/11/2012

ראש העין
רחוב  (עטרי)" נחלת ישורון"נ "ביהכ

12הנביאים 
אין20:3021:30כל יוםלא נמסרדף היומי

ש "במוצ, 10:30בשעה ' בימי ו

(שעון חורף) 20:00בשעה 
12/11/2012

ראש העין
מלכי ישראל ' רח" יחיאל"בית מדרש 

(פינת יהודה הלוי) 1
16:0018:30כל יוםא"שלום נגר שליט' רגמרא משנה והלכה

שעון )לאחר השיעור תפילת ערבית 

(חורף
13/06/2012

ערב שבתשבתלא נמסרשניים מקרא ואחד תרגום(מקייטן)" יד שמואל"נ "ביהכראש העין
14/12/2009

כיבודעמנואל  054-7239219לאחר צאת השבתשבתלא נמסרמלווה מלכה"שוועת עניים"נ "ביהכראש העין

15/12/2007

שבתלא נמסרי"רש"שוועת עניים"נ "ביהכראש העין
שעה לפני מנחה 

קטנה
עמנואל  054-7239219

15/12/2007

המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימןראש העין
בסגנון )הלכה וענייני דיומא 

(ישיבתי
מוסדות אבי העזרי21:30ש"מוצא"עזריה בסיס שליט' ר

5/27/2018
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ק תימן"מידע ארצי על שיעורי תורה בק
י הפרסומים בשימושון שבאתר נוסח תימן          "עפ

       ל ולהצלחת אשתו וילדיו   "אהרן שרוי ז' נ משה שרוה בן ר"לע

שם הרב נושאכתובתיישוב
יום 

בשבוע
שעת התחלה 

שעת 

סיום
הערותשם המפרסםלבירורים' טל

פורסם 

בתאריך

ראשון לציון
  אסירי ציון' רח" סוכת דוד"נ "ביהכ

שיכון המזרח,  8
050-4135923 רועי חייבי17:0018:15050-8761492ה-אלא נמסרתלמוד תורה לילדים

26/12/2007

ראשון לציון
  אסירי ציון' רח" סוכת דוד"נ "ביהכ

שיכון המזרח,  8
050-4135923 רועי חייבי18:3019:15050-8761492ד,אלא נמסרמארי למתחילים

26/12/2007

ראשון לציון
אסירי ' רח" סוכת דוד"בית הכנסת 

שיכון המזרח,  8  ציון
050-4135923 רועי חייבי18:3019:15050-8761492ה,גלא נמסרמארי למתקדמים

26/12/2007

ראשון לציון
" אהל רחל ויששכר אברהם"נ "ביהכ

8ריינס ' רח

י נוסח "לימוד קריאה עפ

תימן
20:00דלא נמסר

30/10/2008

ציוןאין5:30כל יוםלא נמסרדף היומי"משכן צדוק"נ "ביהכראשון לציון
13/05/2007

ציוןאיןשעות הערבכל יוםא"שונים שליט' רשיעורי תורה"משכן צדוק"נ "ביהכראשון לציון
13/05/2007

ראשון לציון
רחוב בן " גבורת ישראל"נ "ביהכ

18זכאי 
בי'דניאל חג052-8332782לא נמסר

, באווירה צעירה שחבל על הזמן

!!!אסור להחמיץ
6/3/2012

ערן20:3022:00052-7656387ה-אלא נמסרנושאים מגוונים3מנשה קפרא " שבט יהודה"נ "ביהכרחובות
הלכות ,מנורת המאור,גמרא,הלכות

.פרשת השבוע ועוד,שבת
16/05/2007

יעקב מדהלהרחובות
פרשת , הלכה, עין יעקב

השבוע
אווירה מיוחדת20:30בא"יעקב מועלם שליט' ר

16/12/2007

יעקב מדהלהרחובות
פרשת , הלכה, עין יעקב

השבוע
אווירה מיוחדת20:30הא"יעקב מועלם שליט' ר

16/12/2007

18:00בא"עזרא קורח שליט' רם"רמבבלדי- נ אחוות אחים "ביהכרמת גן
התפרסם באתר הרבנות ומועצה 

דתית רמת גן

20:00גא"רצון ערוסי שליט' רהלכהם"נ אגודת אחים רמב"ביהכרמת גן
התפרסם באתר הרבנות ומועצה 

דתית רמת גן

6רחוב ריינס רמת השרון
מוסר , פרשת השבוע

והלכה
אהד נהריאין20:301:30הא"יהודה גמליאל שליט' ר

יושבים על , אוירה טובה ותכזינה

...בתימן" כמו"מזרנים 
7/11/2012

רעננה
יד - מורשת אבות "בית הכנסת 

10שברץ ' רח" נעמי
תפילת ערבית אחר השיעורבועז20:0021:00050-6869664גא"אורן צדוק שליט' ר(ענייני דיומא)הלכה 

1/18/2018

יובל052-6837744בא"צדוק מזרחי שליט' רשיעורי תורהכפר שלםתל אביב
31/05/2008

תל אביב
 10המעפילים ' שד" נוה נתן"נ "ביהכ

גבעת שמשון– 
כולל גיל הזהב ושיעורי ערבאבי חמדיאיןכל יוםלא נמסרשיעורי תורה

13/05/2007
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