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יו� א'
קי	 הערותמגיד שיעורשיעור חור�

טל: 02�6424679רח' הפסגה 19מגדל

א' 20:00 21:00נ"� �ר. אויערב �הרב 20:0021:00תהלי� � א'

טל: 02�6432908רח' מיכלי  2רח' מיכלי� 2 (משפ'ב� עטר)
א' 20:30 21:30ל"ט מלאכות בצרפתיתעמאר �רבנ' 20:3021:30שבת � א'

טל: 054�8001660רח' בית וג  34לב אבות על בני�

א' 20:45 22:30מידות בצרפתיתרבני� שוני� �20:4522:30 � א'

יו� ב'
קי	 הערותמגיד שיעורשיעור חור�

טל: 02�6414424רח' בית וג  9ביהכ"נ הספרדי

ב' 09:00 11:00הלכות " פרשת השבוע ב. תשובהש. רקובר �09:0011:00רבנ' � ב'

טל: 02�6423992רח' ברויאר 9א'יד לששה " ח� חרדי

ב',ד' 10:00 גיל הזהב12:00נושאי� שוני� �10:0012:00 � ב',ד'

טל: 02�6414424רח' בית וג  9ביהכ"נ הספרדי

ב' 11:00 12:30מוסר והלכה ע. לוי �11:0012:30רבנ' � ב'

טל: 054�5929219רח' דוד מר* 31יד רמ"ה (רמת שרת)

ב' 20:00 21:00מדרשי חז"ל מראוני �20:0021:00רבנ' � ב'

טל: 02�6431211רח' הפסגה 51הגר"א

ב' 20:30 21:30נושאי� שוני� �20:3021:30 � ב'

טל: 02�6432908רח' שערי תורה 14רח' שערי תורה 14 (משפ' עמאר)
ב' 20:45 21:45ל"ט מלאכות עמאר �רבנ' 20:4521:45שבת � ב'

יו� ג'
קי	 הערותמגיד שיעורשיעור חור�

טל: 02�6416166רח' הפסגה 5בית אריאל (משכ� דוד)
ג' 09:00 13:00נושאי� שוני� בצרפתיתמרצי� שוני� �09:0013:00 � ג'

טל: 02�6310773רח' עוזיאל 111רח' עוזיאל 111 (משפ' איזגרי)
ג' 10:30 באנגלית11:30הלכות � 10:3011:30ברכות � ג'

טל: 02�6432908רח' שערי תורה 14רח' שערי תורה 14 (משפ' עמאר)
ג' 11:00 12:00ל"ט מלאכות עמאר �רבנ' 11:0012:00שבת � ג'

טל: 02�6431211רח' הפסגה 51הגר"א

ג' 19:45 21:00חומש צ. נדב �הרב 19:4521:00ע� מפרשי� � ג'

טל: 02�6432989רח' עוזיאל 34רח' עוזיאל 34 (משפ' מרג'�)
ג' 20:00 21:00פרשת השבוע בצרפתיתמרג'  �רבנ' 20:0021:00השקפה � ג'

טל: 02�6446072רח' פר* ברנשטיי  3זכות אבות

ג' 20:30 21:30השקפה נ. בנק �20:3021:30רבנ' � ג'

טל: 02�6413017רח' דוד נזר 13רח' דוד נזר 13 (משפ' לומברוזו)
ג' 20:30 21:30שיחה בצרפתיתה. לומברוזו �הרב 20:3021:30מוסר � ג'
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יו� ד'
קי	 הערותמגיד שיעורשיעור חור�

טל: 02�6432890רח' בית וג  62אור מנח� יהודה

ד' 10:40 11:30הלכות �באנגליתי. פריילי �הרב 10:4011:30שבת � ד'

טל: 02�6419005רח' עוזיאל 9רח' עוזיאל 9 (משפ' פירו)
ד' 20:00 22:00הלכות ש. יוסובי* �רבנ' 20:0022:00שמירת הלשו  � ד'

טל: 02�6424039רח' מיכלי  29בית יהודה

ד' 20:10 21:00שמירת הלשו� י. פודור �20:1021:00הרב � ד'

טל: 02�6415228רח' עוזיאל 113רח' עוזיאל 113 (משפ' המילט�)
ד' 20:15 21:15תפילה אנגלית�שבועיי�י. לוי �20:1521:15הרב � ד'

טל: 02�6446340רח' מיכלי  27תולדות ניסי� (סני�)

ד' 20:30 21:30מוסר בצרפתיתא. ביג'אווי �הרב 20:3021:30בית היהודי � ד'

טל: 02�6424268רח' חיד"א 11רח' חיד"א 11 (משפ' פרוביי�)
ד' 21:00 22:15מסילת ישרי� כל שבועיי�פרידמ  �21:0022:15רבנ' � ד'

ליל שבת
קי	 הערותמגיד שיעורשיעור חור�

טל: 02�6411575רח' מיכלי  3רח' מיכלי� 3 (משפ' טולידנו)
ל.שבת הדה"נ כל שבועיי�+40 דק'נושאי� שוני� +40 דק'הדה"נ� � ל.שבת

שבת ק'
קי	 הערותמגיד שיעורשיעור חור�

טל: 02�6431198רח' תורה ועבודה 4נזר אהר�

שבת 12:00 13:00פרשת השבוע �12:0013:00 � שבת

טל: 02�6431211רח' הפסגה 51הגר"א

שבת 13:15 14:15פרשת השבוע �13:1514:15 � שבת

טל: 02�6414424רח' בית וג  9ביהכ"נ הספרדי

שבת 13:30 בנות14:30תהלי� �13:3014:30 � שבת

טל: 02�6424679רח' הפסגה 19מגדל

שבת 15:15 באנגלית16:15פרשת השבוע �16:1517:15 � שבת

טל: 02�6421507רח' החיד"א 31אשרי האיש

שבת 15:30 16:30ל"ט מלאכות עמאר �רבנ' 17:0018:00שבת � שבת

טל: 02�6427725רח' ארגוב 10רח' ארגוב 10 (משפ' שוקרו�)
שבת 15:30 16:30פרשת השבוע בצרפתיתרבני� שוני� �16:3017:30 � שבת

טל: 02�6414424רח' בית וג  9ביהכ"נ הספרדי

שבת 15:30 16:30פרשת השבוע ע. לוי �15:3016:30רבנ' � שבת

טל: 02�6419455רח' יוס/ חכמי (מול מלו  השלו�)בית לוי

שבת 15:30 16:30פרשת השבוע ו. עטייה �17:0018:00רבנ' � שבת

טל: 02�6446072רח' פר* ברנשטיי  3זכות אבות

שבת לפני �מנחהלפני�מנחהפרשת השבוע שבת

טל: 02�6424039רח' מיכלי  29בית יהודה

שבת שעה מיכלי  10מוצ"שפרשת השבוע �מוצ"ששעה� שבת


