
 בס"ד
                                                                                                                                                                        עיריית ראש העין                                                                           

                                                                          המחלקה התורנית
 

 
 שיעורי תורה בעיר

 
 גברים

 
 זמני מקום פעילות מגיד השיעור מס'

 פעילות
 נושא

 ביכ"נ משכנות אחים הרב אהרון יוסף   .1
 5חזון איש 

 א'
20:00-21:30 

 ה'
21:30- 20:00 
23:00- 21:30 

 גמרא
 
 

 הלכה 
 מוסר

 ביכ"נ חפץ חיים   .2
 רח'

 שבת
12:00-13:30 

 פרה"ש

 ביכ"נ שם ועבר הרב ארזואן יוחאי  .3
 35רח' שלמן שזר 

 ה' -א' 
9:45-11:15 

 א', ה'
20:45-22:30 

 גמרא ומוסר
 

 הלכה פרה"ש
 

 ביכ"נ אשואל הרב אריה אברהם  .4
 פ. ג'ון קנדי רח' מלכי ישראל

 ב' , ה'
21:45- 20:15 

הלכה, פרה"ש, 
 מוסר

הרב אשואל   .5
 צוריאל

 היכל יד ושםביכ"נ 
 1רח' גלוסקא 

 ה' –א' 
21:00- 19:00 

 ה'
20:30-22:00 

 גמרא , פרה"ש
 
 

 ישיבת משכן משה הרב בגריש עופר  .6
 14מהריק"א 

 ה' –א' 
21:30- 20:00 

משנה ברורה, 
 גמרא

 ד' פסגות אפק הרב בוני יוסף  .7
8:45-10:00 

 תורה והלכה

 ביכ"נ אהל משה ועמנואל הרב ברזילי אסף  .8
 דודרח' המלך 

 א'
20:00-21:30 

 פרה"ש

 ביכ"נ מליחי   .9
 19רח' מלכי ישראל 

 ג'
20:00-21:30 

 עין יעקב

הרב גמליאל   .10
 אבידן

 ביכ"נ אחות אחים
 32רח' הרש"ש 

 ה'-א'
19:00-20:30 

 גמרא

 ביכ"נ חמדת ימים  .11
 רח' הרש"ש

 ו'
7:30-8:30 

 שבת
16:30-17:30 

אקטואליה 
 בפרה"ש

 
 גמרא 

 אור זרוע כולל הרב גמליאל אהרן  .12
 9רח' חזון איש 

 א' ג'
10:00-11:30 

תלמוד הלכה 
 אגדה

 ביכ"נ שם ועבר הרב דחבש חזקיה  .13
 40רח' זלמן שזר 

 א' ד'
23:00- 21:00 

דינים הלכה 
 פרה"ש

 ביכ"נ תפארת שלום   .14
 45רח' מנצורה 

 שני 
21:30-23:00 

 שבת
13:30-15:00 

דינים הלכה 
 פרה"ש

 ציוןביכ"נ מרום  הרב  דנוך עזריאל  .15
 רח' ר' יהודה הלוי

 ה'-א'
9:00 – 10:30 
 שבת

15:30-17:30 

 גמרא, הלכה

 ביכ"נ עוקשי הרב דקה גדעון  .16
 9רח' ספיר 

א' ב' ד' ה'   
19:40- 18:10 

 גמרא, הלכה

 ביכ"נ ערמי  .17
 52רח' שבזי 

 ב' ג'
22:10- 20:10 

 גמרא, הלכה
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 שיעורי תורה בעיר

 
 ביכ"נ מגדל עוז  .18

 30רח' הרצל 
 ב' ד'

16:50-18:20 
 הלכהגמרא, 

 בימ"ד הלוי הרב הלוי צבי  .19
 39רח' הטייס 

 ג' ה' מוצש-א'
24:00- 21:00 

 

גמרא, משנה 
 ברורה, טור ב"י

 ביכ"נ "היכל שלום" צפר  .20
 51רח' ר' יהודה הלוי 

 א' ב' ד' ה'
11:00- 8:00 

 רמב"ם

 שבת ביכ"נ 'משאת בנימין  .21
13:30- 12:00 

 גמרא

 ביכ"נ נחלת ששון הרב והב רביב  .22
 2הבנים 

 ה'  -א'
19:15- 18:15 

 ו'
7:15- 6:15  

 הדף היומי

 ביכ"נ בית מנחם הרב והב חנוך  .23
 1רח' צהל 

 ה' שבת -א'
17:30-18:45 

 

 גמרא והלכה

 ביכ"נ "היכל שלום" צפר   .24
 51רח' ר' יהודה הלוי 

 ג'
9:00-10:30 

 גמרא הלכה

 ביכ"נ נחלת ששון   .25
 2הבנים 

 שבת
16:00-17:30 

 

 בימ"ד אור זרוע הרב ימיני הלל  .26
 9רח' חזון איש 

 א' ג' ה'
9:00-10:00 

11:00-13:00 

 משנה הלכה

 בימ"ד תפארת נתן שאול הרב יצחק צבי  .27
 82רח' צה"ל 

 

 ה' –א' 
19:30- 18:00 

תלמוד, הלכה 
 ומוסר

 ביכ"נ בית התפילה הרב כהן רחמים  .28
 33רח' חזון איש 

 שני
19:00-20:30 

 פרה"ש והלכה

 כולל "שמן המור"   .29
 3רח' יוסף מלאכי 

 חמישי
19:00-20:30 

 ספר משלי

 קוממי -ביכ"נ ישורון  הרב כוכבי איתמר  .30
 72רח' ג'ון קנדי  

 א' ג' ה'
18:15-19:30 

 גמרא והלכה

 כולל "שמן המור"  .31
 3רח' יוסף מלאכי 

 ב' ד'
20:15–19:00 

 גמרא והלכה

הרב מקיטן   .32
 שמואל

 ביכ"נ "יד שמואל"
 21רח' אבן עזרא 

 ב' ד'
21:30- 19:30 

 גמרא והלכה

 ביכ"נ עוד יוסף חי הרב מור יוסף דוד  .33
 15רח' מנצורה 

 ה-א
17:45-19:15 

 ד'
20:30-21:30 

 שבת
15:30-17:30 

 הלכה 

הרב מוניצר   .34
 אבישלום

 ישיבת צדק ושלום
 6רח' חפץ חיים 

 ה' -א'
11:00- 8:00 
19:00- 17:30 

 ו'
11:00- 9:00 

 שבת
12:45- 12:00 
14:45- 14:00 

 

הלכות מוסר 
 גמרא
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 שיעורי תורה בעיר

 
 הרב מעודה חננאל  .35

 
 א' ג' 33אפק 

19:30- 18:00 
 ו' 

22:30- 21:00 
 שבת

17:00- 15:00 

בן איש  -הלכות 
 חי

הרב מרחום   .36
 מיכאל

 ביכ"נ הספרדי מ. אפק
 87רח' רמת הגולן 

 ה' –א' 
10:30-12:30 
20:35-21:45 

 שבת 
13:15- 12:00 

 
 תנ"ך גמרא

 הלכות

37.     

 כולל שמן המור נריההרב משה   .38
 3רח' יוסף מלאכי 

 א' ג'
19:00-20:30 

 גמרא

 ביכ"נ מגן אברהם   .39
 3רח' שבזי 

 שבת 
16:00-17:00 

 הלכה

הרב משרקי   .40
 ישראל אסף

בימ"ד 'חסד ואמת 
 לאברהם'

 4רח' הרצל 

 ו' -א'
10:30- 9:00 

 ה'-א'
19:15- 18:30 

 רמב"ם
 

 שו"ע, משנ"ב

41. 1
6 

 לאברהםביכ"נ זכור  הרב נהרי נריה
  32רח' חרמון 

 

 א' ד'
21:30- 20:00 

 גמרא פרה"ש

 ביכ"נ משכן שמעון   .42
 94רח' רש"י 

 ב'
20:00-21:30 

 גמרא הלכה

 ביכ"נ אהבת אחים הרב נוני יונתן  .43
 רח' מלאכי

 שבת
16:15-17:45 

 גמרא

 ישיבת משכן משה הרב נסימוב יוסף  .44
 10מהריק"א 

 ה' –א' 
17:45- 16:15 

 תלמוד, הלכה

 עמרני שמואלהרב   .45
 

 ביכ"נ "פעמי משה"
 30רח' שבזי 

 ו' –א' 
07:00- 04:00 

 שבת
18:00- 15:00 

 משנה ותנ"ך
 

 תלמוד ורמב"ם

 המועדון התורני הרב עדני נהוראי  .46
 רח' התמיד פ. ריה"ל

 ד' -א' 
12:00- 9:30 

גמרא, הלכה 
 משניות

 כולל שמן המור הרב עדוי יגאל  .47
 3רח' יוסף מלאכי

 ה'-א'
5:40-6:40 

מוצ"ש שעה ורבע 
 אחרי

 דף היומי

 ביכ"נ אבן העזר הרב עוזאני דוד  .48
 מבצע דני רח'

 ב' ה'
22:00- 20:30 

 ד'
18:00-19:30 

 גמרא
 

 פרה"ש מוסר

 ביכ"נ יריעות שלמה  .49
 רח' יריעות שלמה פ. סמדר

 שבת
13:30- 12:00 

 הלכות

 שבת ביכ"נ משכנות אחים  .50
15:30- 14:00 

 הלכות

 ביכ"נ אשואל הרב עוזרי אבנר  .51
 פ. ג'ון קנדי רח' מלכי ישראל

 ב'
20:00- 21:30 

 גמרא, מוסר

 ביכ"נ מקייטן   .52
 17רח' אבן עזרא 

 ג'
18:00-19:30 

 גמרא, מוסר
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 שיעורי תורה בעיר

 
 ביכ"נ אהל מועד הרב פנקוס הלל  .53

 4רח' הרצל 
 ה'  -א'

20:30- 19:30 
 ו' 

11:30- 10:30 
 מוצ"ש

21:30-22:30 

 הדף היומי

הרב רבי ישראל   .54
 מאיר

 ביכ"נ יריעות שלמה
 1רח' יריעות שלמה 

 ה' -א' 
21:00- 19:30 

 הלכה ואגדה

 ספרית בי"ס רמב"ם הרב שיאחי גיא  .55
 91רח' שבזי 

 ה' מוצ"ש -א'
20:30-22:00 

 יהדות

 מרכז רוחני ליהודי תימן הרב שכטר ישראל  .56
 60רח' שילה 

 ה' -א' 
18:25-19:35 

משנה הלכה 
 מוסר

 אשואלביכ"נ  הרב שרפי צהל  .57
 פ. ג'ון קנדי רח' מלכי ישראל

 ג' ד' 
19:30- 18:00 

 הלכות

 ביכ"נ חסד לאברהם הרב תם עוזיאל  .58
 רח' נתן שאול

 ב' 
22:30- 21:00 

 הלכות

 
 

 פסגות אפק  -גברים 
 

 ביכ"נ אהבת ישראל ביידה אליאור  .1
 3יגאל אלון 

 ה' -א'
9:00-10:30 

פרה"ש, מוסר 
 והלכה

 אהבת ישראלביכ"נ  יהושע שאלתיאל  .2
 3יגאל אלון 

 ה'-א'
20:15-21:45 

 גמרא

 
 

 נשים
 

 זמני מקום פעילות מגיד השיעור מס'
 פעילות

 

 נושא

 מרכז רוחני ליהודי תימן בוריה עזריה  .1
 60רח' שילה 

 שבת
14:30- 13:00 

פרה"ש 
 ואקטואליה

 ביכ"נ הרשב"י גמליאלי מזל  .2
 רח' הרש"ש

 שבת
13:30- 11:30 

 א'
20:00- 19:00 

 פרה"ש, תהילים
 

 מידות ומוסר

 מועדון מצפה אפק הלוי הרב יהושע  .3
 47רח' מגדלי דוד 

 מוצ"ש 
00:00- 21:00 

 הבית היהודי

 ביכ"נ פרחי לוי עוזיאל  .4
 רח' ר' יהודה הלוי

 שבת
13:30- 12:00 

 פרה"ש 

 משפ' אחרק  .5
 40ר' יהודה הלוי 

 שבת
16:00-17:30 

 פרה"ש

 ביכ"נ מרום ציון  .6
 64קנדי רח' ג'ון 

 ג' 
20:30-22:00 

 השקפה ואמונה
 

 משפ' חדד מעודה יהודית  .7
 32רח' אפק 

 שבת
13:15- 11:15 

פרה"ש, דינים, 
 מוסר

 ביכ"נ מגן אברהם  .8
 3רח' שבזי 

 א'
18:30-20:00 

פרה"ש, דינים, 
 מוסר
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 שיעורי תורה בעיר

 
 ביכ"נ אחים ורעים )סמין( תם עוזיאל  .9

  118רח' ריה"ל 
 שבת

14:00- 12:00 
 פרה"ש

 
 

 ונוערילדים 
 
 

 זמני מקום פעילות מגיד השיעור מס'
 פעילות

 

 נושא

 ביכ"נ פסגות אפק הרב אשואל גדליה  .1
 רח' שי עגנון

 א' ג' ה'
17:30-18:30 

 טעמי המקרא

 א' 43רח' הנביאים  בן זכאי יחיאל  .2
16:45- 16:00 
18:00- 17:00 

 ג'
16:00- 15:00 

 ב' ד' ה'
17:00- 16:00 

 טעמי המקרא

 ד' -א'  35המצפה  זהרני רחמים  .3
17:30- 16:00 

 טעמי המקרא

 ביכ"נ אלבום לוי אליעד  .4
 רח' רמב"ם

 ב' ד'
16:00-17:00 

 טעמי המקרא

 ביכ"נ מגן דוד לוי זכאי  .5
 רח' יחיא יצחק הלוי

 א' ג' ה'
17:30-18:30 

 טעמי המקרא

 ביכ"נ שיבת ציון )שער( סולימן עופר  .6
 רח' ג'ון קנדי

 ב' ד'
15:00-16:00 

 המקראטעמי 

 ספרית בי"ס רמב"ם הרב שיאחי גיא  .7
 רח' שבזי פ. דקר

 א', ה' 
16:30-19:00 

 טעמי המקרא

 בי"ס צומח אביחי שרעבי הרב   .8
 רח' שי עגנון

 א' ג'
13:30-14:15 

 גמרא

 ביכ"נ אהבת ישראל   .9
 3רח' יגאל אלון 

 א' ד'
20:15-21:00 

 גמרא

 


