
 רח' חרמון -בית הכנסת הספרדי "שבט אחים" 
 052-7974910הרב רן כללי 

randavidronit@gmail.com 
 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד

 יוסי פרץ דף יומי שעה לפני תפילת הנץ ו-א

 הרב רן כלילי משנה ברורה לאחר תפילת הנץ ו'-וא' 
 אברכי בית המדרש כללי בין מנחה לערבית ה-ב,ד-א

 מגוון כולל הכל הכלול 09:00-12:30 ה-א

 הרב רן כלילי גמרא ראש השנה 09:00 ראשון
 הרב רן כלילי מורה נבוכים 09:00 שלישי
 הרב רן כלילי ספר שופטים אחרי ערביתלפני ו שלישי
 הרב סולומון השבוע פרשת אחרי ערבית חמישי
 הרב אברהם רביב גמרא, הלכות ופ"ש 09:00-11:00 שישי
 הרב רן כלילי דרשת ליל שבת בשקיעה שבת

 חברי הקהילה ודף יומי בן איש חי לאחר תפילת הנץ שבת
 לבנה בן נעים לילדים –פרשת השבוע  09:45 שבת
 משה בוקובזה גמרא לאחר מוסף שבת
 הרב רן כלילי לנשים במדרששיעור  אחרי מוסף שבת
 צחי פרנלדס דף יומי לילדים 10:45 שבת

 הרב מנחם גרינברג חסידות 15:30 שבת
 הרב רן כלילי משנה ברורה שעה לפני מנחהכ שבת
 הרב רן כלילי פרשת השבוע סעודה שלישית שבת
 הרב רן כלילי שפת אמת לאחר הבדלה שבת

 

 )מניין תימני( רח' חרמון -"היכל ציון"  בית הכנסת

   avinodar@gmail.com  5644005-050הרב אבינועם דאר 

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
  הרב דוד נהרי מס׳ ברכות -גמרא    19:45-20:30  ראשון
  הרב ישראל משרקי  הלכה  20:00-21:00  רביעי
  אבינועם דאר  רמבם  שעה לפני מנחה  שבת

 

 ספרד( רח' חרמון )נוסח  – אבני החושן" -שם בית הכנסת "מעלות זאב
 052-5675939יוחאי שחף 

    כתובת דוא"ל

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
פרשת שבוע –הרב קוק  8:00 שבת   אברכי הכולל 
קידושין -גמרא 10:30 שבת  יורם סבן 
 שפרה גולדברג שיעור לנשים 10:30 שבת
 חברי הקהילה שיעור לילדים 10:30 שבת
 גידי בן מאיר מצוות מפרשת שבוע סעודה שלישית  שבת 
מסכת ערובין –גמרא  21:00 ראשון סנגרונהרב אלירן מו   

בבית  ראשון
 משה רוזנטל מסכת בבא בתרא–גמרא  21:00 משפחת לוינגר

שני בבית 
יזראלביץמשפ'  מסכת פסחים -גמרא 21:00   נתי יזראלביץ 

 
 

 
 

  (רח' חרמון )נוסח מרוקאי – "אהבת ישראל" בית הכנסת

 ohadavi3@gmail.com 3000828-052הרב אוהד אביטן 

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
משנה / אור החיים על  לערביתבין מנחה  ה' –א' 

 התורה
 הרב אוהד אביטן

 הרב אוהד אביטן פרשת שבוע אחרי ערבית ג'

 אסוליןשלמה  גמרא 06:45 שבת

 הרב אוהד אביטן  משנה והלכה אחרי שחרית שבת
 וגל ידיד

 גיל ידיד "אבות ובנים" 14:00 שבת

שיעור נשים בבית  שעה לפני מנחה שבת
 משפחת קרמר

 אביטןהרב אוהד 

 הרב מנחם גרינברג גמרא שעה לפני מנחה שבת

 הרב אוהד אביטן שיעור בזוהר הקדוש אחרי ערבית  מוצ"ש
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 רח' חרמון –חב"ד  בית הכנסת
 mchabadshoham@gmail.co   5566883-054גבאי הלל מנגר        

 נותן השיעור נושא השיעור שעה לימודימי 
  הרב מנחם גרינברג  מסכת בבא קמא  11:00 יום ראשון 
  הרב יצחק טביב גמרא   לאחר תפילת ערבית יום ראשון 
  הרב יצחק טביב  חסידות  לאחר תפילת ערבית יום שלישי 
הרבנית ציפורה   תניא לנשים 21:00  יום שלישי 

  מיידנציק
  הרב מנחם גרינברג  תניא  20:40  יום רביעי
    התוועדות  אחת לשבועיים 21:00  יום חמישי

-ימים ראשון 
  חמישי

יוחאי   טביב הרב יצחק   הלכות  בין מנחה לערבית
 יואב הכהן שחף

  הרב מנחם גרינברג  חסידות 8:30   שבת
  פנחס קוזינר  דבר מלכות  שעה לפני מנחה שבת 
  הרב מנחם גרינברג  חסידות  לערביתבין מנחה  שבת 

 

 

 )נוסח אשכנז( 94ם רח' מכבי -"דורות אברהם"  בית הכנסת
  dorot07@gmail.com  4235-348-054 אריה אלבוים

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
 עסיס הרב מרדכי ספר שמואל ב' –תנ"ך  20:30 ב'

 אחרי ערבית לימוד דף יומי לנשים 21:30 ה-א

בין קבלת שבת  שבת
 לערבית

 מן הקהילה פרשת השבוע

 הרב דוד סתיו פרשת השבוע לפני קריאת תורה שבת

 שלמה אנגל מאמרי הרא"ה  לאחר תפילת מוסף שבת

 יוני פויכטונגר פרשת השבוע לילדים לאחר שיעור אנגל שבת

 הרב מרדכי עסיס "ספר דניאל" לערביתבין מנחה  שבת

 

 ספרד( )נוסח  רח' מכבים - בית הכנסת 'מכבים'
 054-5711028 אברהם לאו 

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
 חברותא דף יומי 05:20 ה' –א' 

 חברותא דף יומי 06:30 ו'

 חברותא דף יומי 07:15 שבת

 הרב אברהם לאוב גמרא 21:15 שני

 אברהם לאובהרב  גמרא הדלקת נרותשעה לפני  שבת

ליל שבת לאחר  שבת
 התפילה

 הרב דוד סתיו כלי יקר על הפרשה

 גידי סטטמן דברי הימים בין מנחה לערבית שבת

 

 

 ספרד( )נוסח  בית ספר אבני החושן –מעלות נתן" בית הכנסת "
 052-5690625ארז טרפלר 

treflere@umtb.co.il  

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד

 שישי
בין קבלת שבת 

 לערבית
 מתחלף פרשת שבוע

 מתחלף פרשת שבוע לפני תפילת מוסף שבת

 שיעור בגמרא לאחר תפילת מוסף שבת
 מתוך הקהילה /

 הרב עסיס

 לאחר תפילת מוסף שבת
חידון פרשת שבוע 

 לילדים
 חן רנאל

 נשות הקהילה תפילה ושיעור לילדי גן לאחר תפילת מוסף שבת

 

  רח' הירדן )נוסח ספרד( –שם בית הכנסת "שמחת משה" 

 054-6778349נייד:  –ויליאן -איש קשר איתיאל מעין
  itimaayan@gmail.comכתובת דוא"ל 

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
  הרב דויד סתיו  גמרא  21:45 שני 

סדר זרעים עם באור  17:35 שבת 
 קהתי

  אבי אמאר
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 (21רח' הקשת ) -" נר ברוךבית הכנסת "

 050-2301555 –רובי יותם 

 Rubi.yotam@gmail.comכתובת דוא"ל  

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
 תלמידי כולל הלכות ופילפולים בין מנחה לערבית א, ג, ד

 הרב בנימין פרשת השבוע 20:30 שני

 הרב קורדובה פרשת שבוע והלכות 19:30 שלישי

 הרב מתוק ליקוטי מהרן אחרי ערבית חמישי

 

 (נוסח ספרדי)רח' החבל  -בית הכנסת ספרדי "זכור לאברהם" 

 054-2252237משה חיו  איש קשר
 052-7392739חנן סלע , 0527117844יוסי מרציאנו 

 elraneli@gmail.com  כתובת דוא"ל
 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד

 הרב אלרן מונסנגו פירושי תפילה בין מנחה לערבית ה' –א' 
 הרב אלרן מונסנגו תנ"ך אחרי ערבית ראשון
 הרב יצחק חן חזון עובדיה 20:00 ראשון
 הרב יונתן חן "עין יעקב"  18:00 שני

 הרב שלמה יאיר חושן משפט 20:00 שלישי

 הרב אלרן מונסנגו מסכת שבת –גמרא  אחרי ערבית רביעי
 הרב יצחק חן פרשת שבוע 20:00 רביעי

 הרב אלרן מונסנגו כוזרי אחרי ערבית חמישי
 יוסף מרציאנו הבן איש חי 14:00 שבת

 הרב אלרן מונסנגו עין יעקב לפני מנחה שבת

 הרב אלרן מונסנגו מנורת המאור לפני ערבית מוצ"ש שבת
 

 

 )נוסח ספרד( 20תמר )שכונה ה'( רח'  –"מי לה' אלי"  בית הכנסת
 054-6608154שלומי פורר  052-6333881 –אבי משיח 

 gabaim.mle@gmail.com 

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
 הרב דב מקובצקי בבא מציעא 21:00 רביעי

 הרב ישי ליסנר מסכת סנהדרין 21:30 רביעי

 

 

 תמר)שכונה ה'( רח'  "אחדות ישראל" – בית הכנסת ספרדי

 054-3171228, אלברט סיוון 050-3133452הרב גלעד כהן 
 cohengilad1@gmail.com כתובת דוא"ל 

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
 הרב גלעד כהן 'ספר הכוזרי'בנושא  21:00 ראשון

 הרב אמזלג יואל עין יעקב 18:30 שלישי

 הרב גלעד כהן אור החיים על הפרשה" 08:00 שישי

 הרב גלעד כהן שבתדרשת ערב   שישי

 מישל דנינו פרשת שבוע אחרי ערבית שבת שישי

 מישל דנינו פרשת שבוע 07:00 שבת

 הרב גלעד כהן שיעור בהלכה 10:00 שבת

 הרב גלעד כהן פרשת שבוע לילדים 11:00 שבת

 אדיר איטח שיעור לילדים בתהילים שעות לפני מנחה 3 שבת

שעתיים וחצי לפני  שבת
 מנחה

 דורון דיין מסכת סוכהגמרא 
 מאיר בצלאל

דק' לפני  45-שעה ו שבת
 מנחה

גמרא מסכת בבא 
 בתרא

 הרב גלעד כהן

 הרב גלעד כהן נושאים כלליים שעה לפני מנחה שבת
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 בית הכנסת - שכונה ט' רחבת כלנית )נוסח מעורב/אשכנז-ספרד(
 054-6662018 יוסי אוחיון 0543933548אילן תתר 

 beit.kneset.tet@gmail.comכתובת דוא"ל 
 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד

מדי יום לאחר 
תפילת שחרית 

 ר"ח מקדימיםב

 7:40  א, ג, ד
 7:35ב', ה' 

 8:30ו' 

 הרב דוד סתיו  דף יומי

  ירון רוטשטיין /  נושאים מתחלפים / על ההפטרה 8:30 שבת לאחר מוסף
 בני אדורם ד"ר

שבתות קיץ אחרי 
 מנחה

 יוסי אוחיון שיר השירים לפי זמני היום

שבת בין מנחה 
וערבית / סעודה 

 שלישת

 מנשה אברהם /  מסכת חגיגה –גמרא  לפי זמני היום
 אלון בר אור

 

 

 

 

 

  1תירוש רח'  - "כרם שלמה" בית הכנסת
 ספרדי/אשכנזי( –)נוסח ישראלי 

 052-6304010, רון אלון  050-9006009- –רפי טייב 
rafimor7@gmail.com   ו/אוron@1L1.org.il 

 נותן השיעור נושא השיעור שעה ימי לימוד
  צבי רבינוביץ  שיעור בגמרא  20:30  ב

 אלון לנקרי   שיעור גמרא 19:30  ה

   רון אלון  הלכות לשון הרע -חפץ חיים   לפני ערבית   ה' -א' 
לפני  דקות 20-ושעתיים   שבת

   צאת שבת
   רון אלון  שיעור פרשת שבוע

 אלון לנקרי שיעור בגמרא מסכת חגיגה 06:50-07:50 ב', ד'

 שיעורים לנשים

 

 מעביר מקום נושא שעה ימי לימוד

מעלות זאב אבני בי"כ  שיעור לנשים 10:30 שבת
 החושן

 שפרה גולדברג

שיעור לנשים  אחרי מוסף שבת
 במדרש

אחים רחוב  תבי"כ שב
 חרמון

 הרב רן כלילי

 מרים תורג'מן מרכז אתג"ר תנ"ך 19:30 שני

  הרבנית ציפורה מיידנציק בי"כ חבד בספרא  תניא לנשים 21:00  יום שלישי 

שעה לפני  שבת
 מנחה

פרשת שבוע 
 והלכות

 בבית משפחת קרמר
 הרב אוהד אביטן

 אחרי ערבית )כמפורט( בי"כ דורות אברהם דף יומי לנשים 21:30 ה-א

 

 שיעורים לילדים
 מעביר מקום נושא שעה ימי לימוד

מעלות זאב אבני החושןבי"כ  שיעור לילדים 10:30 שבת  חברי הקהילה 

לאחר שיעור  שבת
 אנגל

בי"כ דורות אברהם רח' מכבים  לילדיםפרשת השבוע 
94  

 יוני פויכטונגר

 לבנה בן נעים אחים רחוב חרמון תבי"כ שב לילדים –פרשת השבוע  09:45 שבת

 צחי פרנלדס אחים רחוב חרמון תבי"כ שב דף יומי לילדים 10:45 שבת

 שבת
לאחר תפילת 

 מוסף
חידון פרשת שבוע 

 לילדים
 מדרגות בי"ס 
 אבני החושן

 רנאלחן 

 שבת
לאחר תפילת 

 מוסף
 בי"ס אבני החושן עזרת נשים תפילה ושיעור לילדי גן

 נשות הקהילה

 הרב גלעד כהן בכי"כ אחדות ישראל פרשת שבוע לילדים 11:00 שבת

 

mailto:beit.kneset.tet@gmail.com
mailto:rafimor7@gmail.com
mailto:ron@1L1.org.il

