
סניף ראשי ביתר עילית: בי"כ מתמידים התמר  דרכי איש 28
סגנון השעור והספר הנלמדנושא השעורהרבשעהיום

שעורי חיזוק ומוסר מפי מגידים משגיחים וראשי ישיבותמוסר ועניני דיומארבנים ואורחים חשובים18:40ג'/ד' 

שעור ממצה עם ראשונים והלכה למעשה לאברכיםדף היומיהרב בנימין ג'ייקוב שליט"א8:30א'-ה'

לבעלי רקע בחכמת האמת. שעור עיוניאוצרות חייםהרב נתנאל ניר שליט"א9:30א'-ה'

2 משניות במסכת פרה – באור ממצהמשניות טהרותהרב אברהם צוויג שליט"א9:30א'-ד'

עיוני בשלוב תאור ההלכה בשטח – מסכת תרומותירושלמי סדר זרעיםהרב מרדכי עמנואל שליט"א10:20א'-ה'

סיכום העמוד הנלמד הרב יצחק וייס שליט"א10:05א'-ה'
עם ראשונים

שעור מתומצת מסכת מגילה - סיכום רא"ש ור"ן 
והרחבות על העמוד.

ההלכה ומקורותיה הרב נתנאל ניר שליט"א11:50א'-ה'
בעניני דיומא

 שעור עיוני בהלכות פורים. 
ברור מקורות הפוסקים והבנתם שיטתם.

 הרחבות עיוניות והשוואת מקבילות שעור בנ"ךהרב רפאל ספייער שליט"א12:30ד' )פעם בשבועיים(
על 2 פרקים בספר מלכים הנלמדים מידי שבוע.

 הרחבות עיוניות בנושאים הלכתיים ומהותיים עמוד יומיהרב עמרם קנטור שליט"א17:05ב'-ה'
בדפים הנלמדים במסכת פסחים

שעור מוסר על סדר מסכת אבות והגמרות הקשורות אליהמס' אבות בבלי ירושלמיהרב משה רבינוביץ שליט"א19:05א'-ה'

סניף מיצד
הרה"ג אליהו מאיר פייבלזון 17:00ג' )פעם בשבועיים(

שליט"א ר"י פתחי עולם
שעור בעבודת ה' 

ועניני דיומא
שעורי השקפה יסודיים

מסכת כתובות  לאברכיםעמוד יומיהרב עדו טנא שליט"א16:15יומי

מסכת מכות לבעלי בתיםגמראהרב עדו טנא שליט"א20:00יומי

סניף אפרת: כולל אהבת תורה, בי"כ אורות הזית  יהודה המכבי 8
סקירה הלכתית מקיפה עפ"י סדר השו"ע בהלכות בשר בחלבהלכה – איסור והיתרהרב שלמה שור י. כהן שליט"א20:00ג'

ברור דעת המס"י וקישור לפרשת השבועמסילת ישריםהרב שלמה שור י. כהן שליט"א20:00ה'

ישיבת נחלאות  תקוע 5 קומה ב ירושלים
הרב בנימין זאב הורביץ 10:00יומי

שליט"א
 סוגיות בגמרא 

אליבא דהלכתא
סוגיות במסכת פסחים אליבא דהלכתא.

הלכות פרה בעיון וסכום להלכהרמב"ם ספר טהרההרב אורי הולצמן שליט"א18:00ב'

עבודת ה' על פי המסילת ישרים.מסילת ישריםהרב אליהו קליימן שליט"א19:00ב'

מהלכים ויסודות התורה המתבארים מתוך הפרשה.פרשת השבועהרב אורי הולצמן שליט"א18:30ה'

עיונים בנביא והשלכות הנבואה לדורות. ספר ירמיהו.עיונים בנביאהרב רפאל ספייער שליט"א20:00ה'

שיעורים ברשת דורשי ציון
כל השיעורים פתוחים לציבור הרחב.

ניתן להאזין לשיעורים בקול הלשון במספר הישיר של דורשי ציון
073-2951256 )בשעת השיעור להקיש * לשמיעה בזמן אמת(

דרשות מיוחדות שיתקיימו אי"ה בחודש הקרוב בבית המדרש המרכזי דרכי איש 28

הרה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א  ביום שלישי כ"ה שבט בשעה 18:30

הרה"ג שמואל יהודה בקר שליט"א  ראש ישיבת ים התלמוד ביום רביעי י' אדר בשעה 18:40
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)פעם בשבועיים(


