
בס“ד

בית המדרש הוירטואלי

סדר
בוקר

יום חמישי יום רביעי                                                                                                                                            יום שלישי                                                                                                                                      יום שני                                                                                                                                             יום ראשון                                                                                                                                   

הרב אורי רותם

הרב יורם מוסקוביץ

הרב יהושע מגנס
הרב מיכאל הרשקוביץ

הרב ערן ניסן

 הרב יעקב שפירא

הרב יהודה וינגוט

הרב איתמר אורבך
הרב אבינועם זומר 
הרב אודי נכטשטרן

הרב יהושע מגנס 
(אמונה, ש"ה ומעלה)

הרב איתמר אורבך
(אמונה)

הרב ערן ניסן
הרב אורי רותם

(באורות התחייה)

הרב אודי נכטשטרן 
הרב מיכאל הרשקוביץ

 (אמונה, ש"ג) 

הרב יהודה וינגוט
הרב יורם מוסקוביץ

הרב אורי רותם

הרב יהודה וינגוט

הרב יהושע מגנס
הרב אבינועם זומר

 הרב מיכאל  הרשקוביץ

הרב אודי נכטשטרן 
הרב ערן ניסן(אמונה)

הרב איתמר אורבך 

הרב יהודה וינגוט
הרב יורם מוסקוביץ

סדר
צהריים

20:30
21:00
21:30
22:30

הרב אודי נכטשטרן 17:00
הרב אב“י סילבצקי 17:30

18:00

הרב אב“י סילבצקי הרב אב“י סילבצקיהרב אב“י סילבצקי
דיבור בלימוד כולל עיון

הרב אב“י סילבצקי
שיעור כולל עיון

הרב יאיר גזבר 
(אורות התחיה ש"ב ומעלה)

הרב יגאל לרר
חיים שטיינר הרב
'גאולת ישראל בארץ ישראל'

הרב יאיר גזבר
(ש"א  נתיב העבודה)

הרב מיכאל הרשקוביץ
 (אמונה כללי)

סדר
ערב

הרב יהושע מגנס 
(אמונה, ש"ג ומעלה)

הרב דוד חי הכהן

הרב אופיר פריד
 (למהלך האידאות ש"ב)

הרב אופיר פריד
(מאמרי הראי"ה ש"ד)

הרב אופיר פריד
 הרב אופיר (זרעונים ש"ג)

הרב אופיר פריד
(עקבי הצאן ש"א)

רה“י הרב יעקב שפירא
(שיחה לפרשת השבוע)

הרב יאיר גזבר
(שיחה לפרשת השבוע)

הרב אב“י סילבצקי
(מסילת ישרים)

 הרב יעקב שפירא הרב יעקב שפירא      הרב איתמר אורבך הרב יעקב שפירא הרב יעקב שפירא

ב"ה אייר תש"פ
התחלת זמן קיץ תש"פ

זמן קיץ בריא לכולם. הישיבה ממשיכה בשיעוריה, נשתדל תמידים כסדרם ב"ה.  
הנחיות:

שיעורי הרמי"ם לכיתות יהיו בקישורים של הרמי"ם.
שיעורים ציבוריים יהיו בקישור הציבורי של הישיבה.

בשיעורי הזום – נא להזדהות בשם מלא ( לוחצים rename ומשנים) מטעמי אבטחה.
- להצטרפות טלפונית יש להתקשר למס' 039786688 להקיש מספר מנוי ואחכ מספר סיסמה.  

הקלטות השיעורים יעלו ב"ה לספריית ההקלטות.

https://bit.ly/3eVaIUk

https://bit.ly/2SfrV0W

הרב יאיר גזבר:
https://bit.ly/2Yjj95Y

(*12:45 פ“ש)

הרב מיכאל:
https://bit.ly/2VR66qL
Meeting ID: 8168569235

password: 613613

https://bit.ly/2VubAHw
https://bit.ly/2Yjj95Y
https://bit.ly/2SfrV0W
https://bit.ly/2W1IhLI
https://bit.ly/2VGn6j9
https://bit.ly/3eTOeTC
https://bit.ly/357kOwP
https://bit.ly/3ePa8Hs
https://bit.ly/2KFMhfs
https://bit.ly/2xhKfPO
https://bit.ly/3bTWrFa
https://bit.ly/3eVaIUk
https://bit.ly/3cKLdTI

