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מספר  זמני הלימוד כתובת שם הכולל ישוב

לומדים 

 ממוצע

 אנשי קשר הערות: נושאי הלימוד 

שם איש  נייד שם איש קשר              

 קשר

 נייד

                   מחוז צפון

ביהמ"ד דרכי  בית שאן

 אליהו

-10:30ג,ה,ו,  41משה דיין 

12:00 

 .פ"ש הלכה, גמרא, 15
 

 0556678300 נעמה חיים 0522264384 ברוך שמחיר' 

דף יומי,מסילת ישרים, בבא מציעא,  15  9:00-19:00ה -א 14עבאס  צרור המור חיפה

 .שיעורים בנושאים משתנים

 
-052-760 הרב יחיאל כונן

9538 

הרב דוד 

 הסל

508778996 

בית המדרש  חיספין

 הגולני

חיספין רמת 

 הגולן

 -9:00 א,ג,ה

13:00 

     054-4653865 רונס יצחק .ה פועל גם בימ"ד לנשים ב וימים   .מוסר, גמרא, הלכה , שו"תים, תנ"ך, מדרש 30

 0546441230 עמרם ממן 0522812193 אליעד סקוריהרב    .גמראעין יעקב, פ"ש, אור החיים הקדוש,   15 9:00-12:00ה -א  12הפלמח  עטרת שלמה טירת כרמל

כולל קהילתי  כרמיאל

 אורות כרמיאל

רחוב מירון 

)ישיבת  35

ההסדר 

 כרמיאל(

 10:00-12:00ה -א

 

  10:30-12:00 ו'

גמרא בעיון ועוד שיעור בנושאים משתנים  5

 .יום שישי תנ"ך 

הרב  0523003190 הרב יעקב ידיד  

יחזקאל 

 שטרן

0545987870 

ספרית  כולל מורשת מורשת

אברהם, בית 

הכנסת 

 המרכזי

     054-8111493 דוד קהת   .גמרא, תנ"ך 10 8:30-10:30ה -א

ישיבת  ישיבת מעלות מעלות

ההסדר 

מעלות פקיעין 

מעלות  1

  תרשיחא

 .אפשרות להסעות וארוחת צהריים  תכנית לימוד מותאמת אישית. 5 10:00-13:00ה -א

 לצפייה בתוכנית

 0586379195 נעם פיקסלר
 

  

ישיבת  אהבת שלום עפולה

ההסדר 

. עפולה

, 28ירושלים

 עפולה

   04-659-1431 ישיבת ההסדרמזכירות   .גמרא, הלכות, חוק לישראל, תהילים 16 9:30-11:30ה -א

 -אגודת אחים צפת 

מרכז תורני 

 לאומי

יוחנן  0506210772 הרב בניהו ברונר  .מתקיים בימי שני בבוקר לגברים ונשים .תנ"ך ומחשבת שיעורים 15-20 9:00-13:00 -ב  11הרצל 

 סלומון 

0535830521 

מרכז  תורני  קצרין

 קצרין

רחוב אשחר 

 קצרין

-11:00ה -א 

13:00 

 גמרא, הלכות שבת, פ"ש, חסידות,תנ"ך. 10
 

     0529273528 אבי כהן

קריית 

 מוצקין

אורות כולל 

 זבולון

בית הכנסת 

לנוער, רח' 

 55 גושן

     0502080020 ישראל זימרמן   ., חסידות, מדרשיםגמרא, הלכה, פ"ש   50   9:00-13:00ה -א

בית מדרש  קרית אתא

 לגמלאים

אסף שמחוני 

31 

גמרא, הלכה, כוזרי, תפילה, מדרשים,פרשת  35 10:30-12:30ה -א

 .שבוע

     0549991157 בקר יעקב  

ישיבת קרית  קרית שמונה

 שמונה

הלכה  ,גמרא,כוזרי  ,מסילת ישרים 20 1:00-12:00ה -ב  10הנביאים 

שו"תים, גדולי ישראל. , "צורבא" 

 .רביעילמעט יום  -שיעורים

 
הרב ראובן  0526071742 חיים בומש

 שכטר

526070399 
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          מחוז מרכז

בית כנסת  מועדון בצוותא  אריאל

 היכל יוסף

 9:00-12:00ה -א

 8:30-10:30-ו

פ"ש , מעגל השנה , מושגים ביהדות,  25

 .שיעורים

עילאי  0547684033 הרב יאיר הילר    .יש גם מסיבות סביב החגים וביקורי בית

 פלדמן 

0585662687 

כולל גמלאים  הוד השרון

 הוד השרון

בית הכנסת 

כיכר מגדיאל 

רחוב סוקולוב 

1 

הרב ראובן  0544222739 צבי לצפייה בתוכנית .גמרא, הלכה, תנ"ך, חסידות, שיעורים 6 9:30-12:00ה -א

 הילר

0525774390 

כולל גימלאים  מודיעין

בישיבת ההסדר 

"מאיר הראל" 

 מודיעין

עמק בית שאן 

53 

, נושאים משתנים ממרצה הרב קוק , פ"ש  50  9:00-13:00ד  

 אורח.

 
 08-9719935 הישיבה 0505727660 זאב גולדפישר

בית כנסת עלית  נתניה

 שבטים

התנועה 

 29הציונית 

   8:30-10:30 א,ה

 

   8:30-9:30ב,ד 

 

 8:30-12:00 ג

גמרא, הלכה )על פי תוכנית צורבא מרבנן(,  10

עניני תפילה ומועדים, אמונה )נפש החיים 

 .ומאמר הדור(

 הלומדים כולם דוברי צרפתית 

 .(זמן ניכר מהשיעור השיח הוא בצרפתית)

 לצפייה בתוכנית

     0506998645 הרב הלל טואיטו

     0587441832 שבח שולמן .לא לימוד עצמי, שיעורים , יש כיבוד  .פ"ש, הלכה, תנ"ך שיעורים 20 - 10  9:00-13:00ד   ישוב ענב כולל ענב ענב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתח 

  תקוה

אריה בן  רצון יהודה

 16אליעזר 

 יש גם כולל 'גמלאיות' )בימי רביעי בבוקר( .גמרא,הלכה,תנ"ך פ"ש, חסידות 30 10:00-13:00ה -א

כל הפרטים ותכנית הלימודים השבועית 

באתר )ניתן לרשום "כולל גמלאים רצון 

 .(יהודה" בגוגל

הרב אבי  0528545412 צחי פנטון

 לוי

527203796 

בית כנסת  כולל בעלי בתים

שיכון פועלים 

ברחוב תורה 

 ועבודה

 .שיעורים בנושאים כללים 10 10:00-12:00ה-א
 

הרב אהוד  0544204291 יצחק רום 

סטופל 

ראש 

 הכולל

052228149 

המדרשה 

 דעה יהודיתולת

     0504101007 הרב עזריאל פוייפר   .התחומים מגווןחברותות ושיעורים.  200 8:00-23:00ה -א 87רוטשילד 

 בבית הכנסת יש כמה מסגרות: .הלכה, גמרא, פ"ש 10 08:30-12:00ה -א 18ביאליק  אור מאיר

 . כולל בוקר פנסיונרים של הרב אחרק1

 . כולל בוקר מעורב של הרב ניר חמד2

. כולל אחר הצהריים מעורב של הרב ניר 3

  .חמד

   הרב אחרק 0537210219 אלעד

 0522648304 משה ליוש 0527828544 יוסי רוט  נושאים משתנים. 170 10:00-13:15ד  רחוב פלדמן ישראל הצעיר

כנסת בית  אוהבי דעת

לוריא רח' 

 אלי כהן

 0504080183 דוד שטרן 0546579789 הרב עמיהוד סלומון לגברים ונשים. פ"ש קבוע, ועוד נושא מתחלף. 50-60 10:00-12:30ג 

https://elami123.sharepoint.com/:w:/g/EWF0aOGH-UtCnWMImR8kzRUBhRsXfYT0Z2j0netpMhcsOg
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 9:00-13:15ה -א גבעת רש"י משכן בנימין קדומים

 -יום ו

 חורף:

11:30-12:30  

 :קיץ

12:30-13:30 

     0507731371 שמואל דיאמנט  לצפייה בתוכנית נושאים כלליים.גמרא, תנ"ך הלכה, פ"ש ,  10

אגף בבית  כולל ראובן קרני שומרון

הכנסת חסדי 

 דוד

הבנים שמחה, רעיונות  גמרא, מחשבה,אם 20 8:30-12:45ה -א

 .על הפרשה, חסידות

     0502892337 יחיאל איזמי   

אוניברסיטת   ברוחב דעת רמת גן

 בר אילן

ביום  בחופשת סמסטר תוספת שיעורים נושאים שנתיים 110 9:00-12:30ג,ו 

 ראשון. כלל השיעורים פתוחים לציבור.

   0547924008 עמיאל קינן

 

 רחובות

מרכז אברהם / 

 הלכתא

מנוחה ונחלה 

64 

     0522995518 מנחם ויזל עילשאר הימים מתנהל כולל פ .תנ"ך פ"ש 40 9:15-13:00א,ד 

באר מים  בית היימפלד

 2חיים 

מסכת סוכה, לימוד בחברותו ושיעורים  25 9:00-13:00ה -א

משנה ברורה, עיונים  -מראש הכולל. הלכה 

  בדף היומי, תניא, מנהגים, פ"ש,

צימבליסטה  050-8298260 שביט יעקב  

 דב

0544202778 

 

 

 

  רעננה

בית הכנסת 

 משכן מכאל

רחוב 

 7אברבנאל 

             9:30-13:30יום א 

 10:00-13:30יום 

מחשבת ההלכה, רמב"ן על התורה, סוגיות  60

 .הלכתיות, מורה נבוכים, נביאים ראשונים

 ימודים באולם יפה ומרווח.לה

 מקומות.יש הרבה 

 הרב אישון,-את השיעורים מעבירים הרבנים 

  ד.הרב קצין הרב שבתאי רפפורט ועו הרב יגר

     0506391718 הרב אישון

בית כנסת  אשרי האיש

רעות ברחוב 

 בילו ברעננה

שני ושלושה שיעורים קצרים בשני   25  16:30-19:00ב,ה

שיעורים ארוכים בחמישי שיעורים 

 התחומים.מגוונים בכל 

 
     0507448379 הרב אהרון ברקוביץ'

כלי המרכזי -רי"ף כסדר עם הנושא 15 .9:00-10:30ה -ג  98רבוצקי  ארץ חמדה

גיות הרלוונטיות. עיונים וואה לסווהש

בפסיקת השו"ע והרמ"א בכל סוגיא, יחד 

 עם המ"ב )באו"ח( ופוסקי זמנינו. 

 פיסקה מ"עין איה" על הסדר.

     0527504909 יצחק שטינברג .כיבוד קל בריא להנאת המשתתפים  

         מחוז ירושלים
     

גמרא, הלכה,תנ"ך פ"ש מחשבה, מוסר,  15 9:00-11:15ה -א  בית אל  כולל אוהב ימים בית אל

 .נושאים אקטואליים

     0525666112 שמעון  

לימוד חופשי בעיקר שיעורים הלכה,  12  8:15-13:00 ה-א רחוב מוריה  חשמונאים  חשמונאים

 .גמרא,אמונה,פ"ש נביא

יומיים בשבוע לימוד ישיבתי מעמיק בנושאים 

 .משתנים

     0502339941 הרב שמעון בוחניק 

המלך ג'ורג'  ישורון ירושלים

 ירושלים 10

 08:00-14:30ה -א

 10:00-12:00ו 

 .הלכה, מהר"לפ"ש, תנ"ך ,גמרא ,מדרש,  150-200
 

     0523787964 ניסים אביצור

כולל 'בית  כרמי צור

 הבחירה'

בית כנסת 

צור ישועתי 

 כרמי צור

 .לימוד עיוני סביב נושאי המקדש 12 14:00 -9:00ה -א
 

     0546561903 צבי שלווה

מעלה 

 אדומים

כיתת ותיקים 

 ישיבת צביה

תניא, כוזרי, הלכה, אמונה גמרא, תנ"ך  15 8:30-12:00א,ד   97מצפה נבו 

 .וביטחון

 .בתוך ישיבה תיכונית -לגברים בלבד 

במהלך  עושים סיורים מדי פעם, שיעור ספורט

 היום.

 02-5900448 חיה 052-5393129 חגי סופר

 2שלוחה 

 עפרה

 

בית המדרש 

הקהילתי האזורי 

 בעפרה

קבועים  10 9:00-13:30ה -א עפרה

ועוד 

 מתחלפים

גמרא, חסידות, הרב קוק, תנ"ך  הלכות 

 בין אדם לחברו, פ"ש.

 ימי חמישי פתוח גם לנשים.

מועצה דתית  , מועצה אזורית בנימיןבחסות 

 .ומעלה

   0545997806 אלי בן ציון
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           מחוז דרום
    

משה  כולל פנסיונרים שדרות

)הישיבה   זרח

 בשדרות(

הלכה משנה, פרקי -משתנים נושאים  5 10:00-11:45ה -א

 .אבות, מוסר

     5284250 053 הראל אלחררה ממוקם בתוך ישיבת ההסדר.

תורה, עין איה, תפילה, הלכה שיעורים  20  9:15-13:30ה -א 13טבנקין  בית מוריה באר שבע

 .וחברותות

     0524514209 הרב דביר שמואל  .

רח' הראל יד  איתני שלמה מיןייד בנ

 בנימין

גמרא, פ"ש, מוסר סוגיות  -שיעורים 20-25 8:30-13:20ו -א

 .בהלכה, רמב"ם הרב קוק

     0558821990 ששון   
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