
 חורף תשפ"אזמן  –לוח שיעורים 

 
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

שבת 
 קודש

סדר 
 בוקר

:309  

יורם הרב 
 מושקוביץ

 9:30 

 ץיורם מושקוביהרב 

 

10:00 

 זומר אבינעםהרב 

9:30 

  יהודה וינגוטהרב 

9:00 

 -יהושע מגנסהרב 
 הפטרות

 

09:3 

 יורם מושקוביץהרב 

9:15 
 הרב 

 יעקב פילבר
 אוה"ק

 

 

11:00 

 הרב אורי רותם

  11:00 

 הרב אורי רותם

   

11:30  

 א"י שליט"רה

 

 יהושע מגנסהרב 

 

מיכאל הרב 
  הרשקוביץ

11:30  

 א"י שליט"רה

 

 איתמר אורבךהרב 

 

  אהוד נכטשטרןהרב 
 

 גלעד אנגלהרדהרב 

 

11:45 

 מיכאל הרשקוביץהרב 

 

 סילבצקיי "אבהרב 

11:30 

 א"י שליט"רה

 

 אהוד נכטשטרןהרב 

 

  מיכאל הרשקוביץהרב 
 )אמונה, ש"ג(

 

 גלעד אנגלהרדהרב 

 

11:45 

 מיכאל הרשקוביץהרב 

 

  יהושע מגנסהרב 
 )אמונה, ש"ה ומעלה(

11:30  
 א"י שליט"רה

 
 יהושע מגנסהרב 

 
  מיכאל הרשקוביץהרב 

 
 גלעד אנגלהרדהרב 

11:30  

 א"י שליט"רה

 

 גלעד אנגלהרדהרב 

 

 אהוד נכטשטרןהרב 

 

 זומר אבינעםהרב 
 )אמונה(

 

11:45 

 מיכאל הרשקוביץ הרב

 

 סילבצקיי "אבהרב 

5511: 

 הרב 
איתמר 
  אורבך
 פ"ש

 

 12:00 

 איתמר אורבךהרב 

 

 ערן ניסןהרב 

 

 יהודה וינגוטהרב 

12:00 

 איתמר אורבךהרב 

 

 ערן ניסןהרב 

 

 טיהודה וינגוהרב 

12:00  

 סילבצקיי "אבהרב 

 

 גלעד אנגלהרדהרב 
 פרקים( 8)אמונה 

 

12:00  

 איתמר אורבךהרב 

 

 ערן ניסןהרב 

 

 יהודה וינגוטהרב 

  

12:30 

 

 זומר אבינעםהרב 
 מידות ראיה-

  12:30 

 

 -זומר נעםיאבהרב 
 מידות ראיה

   



 חורף תשפ"אזמן  –לוח שיעורים 

 הפסקת צהרים 

סדר 
 צהרים

  15:00 

 - איתמר אורבךהרב 
 תנ"ך

    

17:30 

 י סילבצקי"אבהרב 
 שיעור כולל עיון–

17:30  

 סילבצקי הרב אב"י

17:30 

  –סילבצקי  הרב אב"י
 דיבור בלימוד כולל עיון

 

 מיכאל הרשקוביץהרב 
 )עקבי הצאן(

 

 הרב מנחם בורשטין
 )לאברכים(

17:30 

 סילבצקי הרב אב"י

17:30  

 סילבצקי הרב אב"י

  

18:00  

גזבר יאיר הרב 
 )אורות התחיה 

 ש"ב ומעלה(

 

 -לרריגאל הרב 
 גמרא

18:00 

 שטיינרחיים הרב 
'גאולת ישראל בארץ 

 ישראל'

 

18:30 

-סילבצקיי "אבהרב 
 אמונה ש"ג

 
 

18:30 

  זומר אבינעםהרב 
  גבורות ה'

 

 כוזרי )ש"א(-הרב שוורץ 

 

    

 הפסקת ערב 

סדר 
 ערב

21:00  

 הכהן הרב דוד חי

20:30  

 - יהושע מגנסהרב 
 אמונה ש"ג ומעלה

 

 -סילבצקיי "אבהרב 
 מסילי"ש ש"א

  20:30  

  יהושע מגנסהרב 
 )עולת ראי"ה(

 

 הרב יגאל לרר )פ"ש(

  

22:30 

 -א"י שליט"רה
 נושאים

  

 פריד הרב אופיר
 )ש"ב(

22:30 
 פרידהרב אופיר 
 )ש"ד(

22:30 

  – א"י שליט"רה
 נושאים )ש"ד(

 

 הרב אופיר )ש"ג(

22:30  

  הרב אופיר פריד
 )ש"א(

23:00 

  א"י שליט"רה
 קנין תורה

21:30  

 גזבר )פ"ש(יאיר הרב 

23:00 

 )פ"ש( א"י שליט"רה

00:00 

 שיעור משמר 

  



 "אתשפ טבתכ'                                                                                                                              ב"ה

 

 בריא לכולםחורף זמן המשך 

 תמידים כסדרם ב"הנשתדל הישיבה ממשיכה בשיעוריה, 

 הנחיות

 יהיו בקישורים של הרמי"ם שיעורי הרמי"ם לכיתות

 שיעורים ציבוריים יהיו בקישור הציבורי של הישיבה

 ומשנים( מטעמי אבטחה renameנא להזדהות בשם מלא ) לוחצים  –בשיעורי הזום 

  סיסמה פרכ מס"להקיש מספר מנוי ואח 039786688להצטרפות טלפונית יש להתקשר למס'  -
 

קישורים

 :ציבורי

https://bit.ly/2VubAHw 
 Meeting ID: 4772160945 

Password: 656257 
 

 : א"י שליט"רה

https://bit.ly/3eTOeTC 
Meeting ID: 5460767685 

password: 770 
 

 :מיכאל הרשקוביץהרב 

https://bit.ly/2xhKfPO 
Meeting ID: 7607756579 

password: 613613 

 :יהושע מגנסהרב 

https://bit.ly/357kOwP 
 Meeting ID: 2862609565 

Password: 4589 

 : איתמר אורבךהרב 

https://bit.ly/3odarjz 
Meeting ID: 7854348255 

Password: 287645 

 :זומר אבינעםהרב 

https://bit.ly/2W1IhLI 
Meeting ID: 6271030175 

Password: 56789 

 

 :הרב סילבצקי

https://bit.ly/3eVaIUk 
Meeting ID: 8626077093 

Password: 4227 

 :יורם מושקוביץהרב 

https://bit.ly/2VGn6j9 

Meeting ID: 22163640714 

Password: 1 

 :אהוד נכטשטרןהרב 

https://bit.ly/2KFMhfs 
 3064503343Meeting ID:  

Password: 1  

 

 

 : ערן ניסןהרב 

https://bit.ly/3ePa8Hs 
Meeting ID: 9438090650 

Password: 1 

 :יהודה וינגוטהרב 

https://bit.ly/3nhfM8e 
Meeting ID: 7303509201 

 Password: 1234 

 :גלעד אנגלהרדהרב 

https://bit.ly/38SnLmY 
Meeting ID: 9499760199  

Password: 333 

 

 :הרב אופיר

https://bit.ly/3cKLdTI 
Meeting ID: 7678524571 

Password: 6515786 
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