
שעהמוסר השיעורנושא השעורמקוםיום

9:00-12:00הרבנים חזי כהן ושמואל קריגרכולל יום מיתרבית כנסת  הרשטיקכל יום

לאחר תפילת שחריתהרב משה ביגלהלכה יומית ומשנה יומיתבית כנסת מרכזיכל יום

בין מנחה לערביתהרב משה ביגלהלכה בית כנסת מרכזיכל יום

6:10הרב שמחה שטטנרדף יומי בוקר ביהמ"ד ע"ש הרב קושלבסקיכל יום 

20:00שלמה קרואנידף יומי ערב ביהמ"ד ע"ש הרב קושלבסקיכל יום

בין מנחה לערביתד"ר שלמה לויחוק לישראל בית כנסת "אור שלום"כל יום

בחורף אחרי ערבית, בקיץ אחרי מנחה הרב משה ביגלגמראבית כנסת "אור שלום"כל יום

5:30אבי אנגלברגגמרא בית כנסת ריין, נוסח אשכנזכל יום

5:45משתנה חסידותבית חב"דכל יום

9:30-13:00מרצים שונים הרצאות שונותמדרשה לנשים אור שלוםראשון  

20:30לימוד הלכה "צורבא מרבנן"הניה ביגלבית הרב ביגל ,יתיר 42ראשון

20:15הרב אלישע סיטרואןתורה באנגלית )נש(משפ' סיטרואן,צניפים 16ראשון

19:00-21:00מרצים שוניםבית מדרש לתורת ארץ ישראל אור מרגלית ראשון

21:00הרב שמחה שטטנרגמראמשפ' שטטנר,צבאים 8שני

21:30יובל אמסלםגמראהכנסת כלניותשני

20:00-21:15ר' אבשלום אלמליחליקוטי מוהר"ןאור מרגליתשני

20:30הרב יוגב שמחון פרשת השבוע בי"כ אחיד בשכונת רביןשלישי

20:00מרצים שוניםתנ"ך  משפ' דיין עקרב 37שלישי

20:00הרב שנאור קורץבסוד הפרשהבית חב"דשלישי

20:00עמרם לידא 055-6621426קבלה וחסידותבית חב"דחמישי 

8:30-10:30מרצים שוניםכולל יום שישי )גב(ביהמ"ד ע"ש הרב קושלבסקישישי

לפי זמן כניסת שבת משתנה נושאים שונים בני עקיבא -חח"בליל שבת

כתות ז'-ח' באור מרגליתעונג שבת לילדיםבבתי תושבים/ אור מרגלית ליל שבת )חורף(

7:30הרב שנאור קורץחסידות )גב(בית חב"דשבת 

שעה לפני מנחההרב אלישע סיטרואןגמראביהמ"ד ע"ש הרב קושלבסקישבת 

10:00תפילת ילדיםביהמ"ד ע"ש הרב קושלבסקישבת 

6:45הרב שמחה שטטנרדף יומיביהמ"ד ע"ש הרב קושלבסקישבת 

שעה לפני מנחההרב שנאור קורץגמראהרשטיקשבת 

שעה וחצי לפני מנחהציון כהן, מיכאל דהן, גד נעמןגמראאור מרגליתשבת 

סעודה שלישיתהרב משה ביגלאקטואליה ביהמ"ד ע"ש הרב קושלבסקישבת 

שעה לפני מנחההרב פנחס ביטוןגמראאור שלוםשבת 

שעה לפני מנחההלכה בית חב"דשבת 

אחרי תפילת הנץר' אבשלום אלמליחתנ"ך משנה ופ"שאור מרגליתשבת 

בזמן התפילה הרב משה ביגלפרשת שבועסבב בכל בתי הכנסתשבת 

בסעודה שלישיתהרב משה ביגלאקטואליהסבב בכל בתי הכנסתשבת 

שעה ורבע לפני צאת השבת מרצות מתחלפותשיעור לנשיםבמקלט בית הכנסתשבת 

שעה לפני מפקדבית מדרש סניפיבני עקיבא -חח"ב ובוגריםשבת 

לאחר מנחה גדולה ילדים תהיליםאור מרגליתשבת 

45 דקות לפני מנחה בצלאל לבאריגמראאחדות ישראלשבת

  054-8114134     20:30 הרב משה ביגלאקטואליה בית משפחת סימח מוצ"ש

  21:00*הרב שמחה שטטנרפרשת שבועאור מרגליתמוצ"ש

20:00הניה ביגלתקשורת במשפחה אור שלום -בית מדרשמוצ"ש )חורף(

שעה אחרי צאת השבת הרב פנחס ביטוןגמראאור שלוםמוצ"ש

20:30פייגי קורץנשי חודשי, מיקום משתנה ביום ג' בשבועמפגש חודשי

בי"כ נעימת חיים, יום שני בשבוע
)פרטים 050-2679708(

18:00הרב ישראל אברג'יל

 שיעורי תורה במיתר
לפי ימי השבוע
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