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דבר האיחוד
מתכבדים אנו בס"ד להגיש ללומדי התורה ושוחרי ההלכה את בטאון "בתי ההוראה – האיחוד" בו קיבצנו לאכסניה 
אחת את רשימת "בתי ההוראה" בפריסה ארצית - במסגרת בתי ההוראה שע"י "איחוד בני התורה" הקיימים זו השנה 

השנייה.
כל זאת, בהלל ובהודאה לה' יתברך על שזיכנו להרחיב השנה את פעולות "איחוד בני התורה" החל בעצרת ההתעוררות 
השנתית ואמירת הסליחות ברוב עם ערב ראש השנה - זו השנה התשיעית, בהשתתפות קהל אלפים ובמעמד רבותינו 

מרנן ורבנן שליט"א. 
ישבו משעות  חן בב"ב שבו  "בית הוראה" בשוק ארבעת המינים המרכזי שבאולמי ארמונות  לאחר מכן, בהקמת 
הבקר ועד חצות הלילה, עשרות רבני בתי ההוראה שע"י "איחוד בני התורה" וענו על השאלות הרבות שהופנו אליהם 
מכל שדרות הציבור. ובעז"ה בקרוב נקיים שיעורים עיוניים ומעשיים לאברכים בהלכות ארבעת המינים לאור הביקוש 

לפתיחת בתי הוראה בערים נוספות. 
בבחינת מוסיף והולך, זכינו בסוף "בין הזמנים – תשרי", לפתיחת "בית הוראה" בעיר באלעד במעמד גדולי הרבנים שליט"א. 
גולת הכותרת - חודש שבט, כינוס רב רושם ב"אסיפת חיזוק נגד גזירת גיוס בני הישיבות" בהשתתפות גדולי רבותינו 

שליט"א ראשי הישיבות והכוללים, רבני בתי ההוראה ורבני הקהילות שברחבי הארץ. 
לקראת חג הפסח נפתחו עשרות נקודות של "מכירת חמץ" ע"י אברכים ששימשו כשליחי "בתי ההוראה - איחוד בני 

התורה" למכירת חמץ בכל קהילות קודש תימן בא"י.
ביומי דפגרא דחודש ניסן הוקמו ישיבות "בין הזמנים" בתקופת פסח, שהיוו עליה רוחנית והמשך לאווירת הישיבה. 
זו האכסניה להודות מעומקא דליבא למעלת מורי דרכינו מרנן ורבנן שליט"א אשר מחזקים את ידינו ולא חוסכים 

מזמנם היקר לעוזרנו בחפץ לב ובמאור פנים. יתן ה' ויזכו להנחותינו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עד בוא הגואל.
ואתר המקדישים עתותיהם עבור שוחרי  די בכל אתר  "בתי ההוראה"  גם המקום להביע תודה מרובה לרבני  כאן 

ההלכה, למען דעת דבר ה' – זו הלכה, כה יתן להם ה' כח וכה יוסיף להרבות תורה והוראה בישראל.
בברכת התורה ולומדיה
י. ידעי

זמני קבלת קהל ומענה טלפוני של רבני בתי ההוראה הרבנים הגאונים (לפי א-ב):
מו"ר רבי שלמה קורח שליט"א

מרא דאתרא וגאב"ד בני ברק
ימים א' ב' ג' ד'
10:00-11:00 

לשכת הרב
רח' רבי עקיבא 12 בני ברק

03-5781133

מו"ר רבי עזריה בסיס שליט"א
מרא דאתרא דראש העין

א'-ה' בערב ובמוצ"ש 
בתאום מראש 

בבית הרב
רח' שילה 33 ראש העין

03-9388443

מו"ר רבי שלמה מחפוד שליט"א
רב ש. נווה אחיעזר וגאב"ד בד"ץ יורה דעה

ימים  א' ב' ד'  18:00-19:00
ימים ג' ה'  18:00-20:30

בבד"ץ יורה דעה-אמרי חיים 45

03-6765888
מענה טלפוני: א-ו בצהרים 050-4119000

מו"ר רבי פנחס קורח שליט"א
ראש כולל נרות זכריה

ורב קהילת שערי הלכה

ימים א'-ה'  20:00-22:00
בבית הרב

 רח' דבורה הנביאה 20 
03-5700302

מודעה רבא לאורייתא
הננו שמחים לבשר לציבור בני התורה שוחרי ההלכה

כי בעזרת השי"ת נקיים סדרת שעורים עיוניים ומעשיים שיקיפו את נושא

הלכות ארבעת המינים 
לאברכים המעוניינים לשמש כמורי הוראה בתי ההוראה שע"י "איחוד בני התורה"

בשווקי ארבעת המינים ובבתי ההוראה בקהילותינו שברחבי הארץ

לפרטים ותנאי קבלה: 050-41-400-40

רבי יפת טיירי שליט"א
ראש ישיבת דרכי הלל 

ומו"ץ דרמת השרון

ימים שני וחמישי 19:00-20:00 
יום ו'   15:00-16:00

בבית הרב המלכים 95 רמת השרון
050-4199719

רבי אברהם שמן  שליט"א
אב בית דין באשדוד

מענה טלפוני בלבד
בשעות הערב

 22:00 - 21:00 

08-9390872

רבי מאיר מוגרבי שליט"א
ראש ישיבת 

כנסת ישראל הגדולה-אשדוד

ימים א' ב' ד' ה'
15:00-16:00

בבית הרב
רח' חטיבת הנגב 37

057-3102377

רבי ברוך עוקשי שליט"א
ראש כולל נתיבות התלמוד  ורב קהילת בני תורה באלעד

א-ה   21:30-22:00
בית הוראה בני תורה יוסי בן קסמא 37

א'-ה'  14:00-15:00  יום ו'  11:00-12:00
 מוצ"ש  21:00-22:00

בביתו-רשב"ם 19,או להניח בתיבה
 054-8424616

רבי יוסף צברי שליט"א
ראש כולל יוסף הצדיק

ומו"צ קהילת חניכי הישיבות אלעד

א' - ה'
20:00 - 22:00  בתאום

בבית ההוראה ר' יוסף קארו 5

054-8401330

רבי רוני יצחקי שליט"א
רב קהילה באלעד

בתאום מראש
בביתו-רח' התור 11

050-4145155
מענה טלפוני א'-ה' 12:00-13:00 

יום ו' 11:00-15:00  
מוצ"ש 21:00-23:00

אשדודאלעדאלעדאלעד

תשע"ב סיון  כח'  לק"י                                    

ישמח לב מבקשי ה'
באנו בזה להמליץ על העוסקים בצרכי ציבור באמונה, 
הפועלים  התורה",  בני  "איחוד  ראשי  הרבים  מזכי 
חניכי הישיבות מבני  בני התורה  ונצורות בקרב  רבות 
של  באוהלה  היושבים  נתרבו  כאשר  ועתה  עדתנו. 
לנו  דורשי ההלכה המסורה  רבות של  וקהילות  תורה 
מאבותינו, רחש לבם דבר טוב להיענות לבקשת רבים 
ולהקים בתי הוראה ברחבי הארץ בהם ישיבו דבר ה' 
זו הלכה גדולי תלמידי חכמים מורי הוראה בישראל, 

ויאירו את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

ולאמצם  לחזקם  עמהם  תיכון  ידינו  אף  כן  על  אשר 
פי  על  מעשיהם  שכל  ובפרט  הדבר,  חשיבות  לגודל 
יצלח  בידם  ה'  שחפץ  רצון  ויהי  התורה,  גדולי  דעת 
להגדיל תורה ולהאדירה ויקויים בנו ומלאה הארץ דעה 

את ה' כמים לים מכסים.

הכו"ח לכבוד התורה ובתפילה להרמת קרנה

    הצב"י עזריה        שלמה מחפוד            שלמה קורח                        פנחס קורח
בהגר"י בסיס ס"ט



בתי הוראה שע"י           איחוד בני התורה
המשך  זמני קבלת קהל ומענה טלפוני של רבני בתי ההוראה הרבנים הגאונים (לפי  א-ב):

אשדוד
רבי איתמר מחפוד שליט"א

דומ"צ בי"ד חוקת משפט 
וראש כולל תפילה למשה

בשעות הערב
בביתו-האמוראים 7 

בתאום מראש
או להניח בתיבה

 052-7644894

בית שמש
רבי אריאל עוזרי שליט"א

רב ומו"ץ שכונת חפציבה 
וראש כולל כנסת שמואל

א'-ה'  19:00-21:00  יום ו'  9:00-10:00    
מוצ"ש   21:00-22:00
בביתו-יהודה צדקה 2

052-7683478
מענה טלפוני א-ה 13:00-15:00

ביתר עילית
רבי יצחק מועלם שליט"א

ראש כולל גן רווה 
ורב הקהילה בביתר

ימים א' - ה'
19:15 - 18:00
בבית ההוראה

רח' בעל שם טוב 6
02-6725419

בני ברק-מרכז בעלי מלאכה
רבי חיים דרור שליט"א

רב שכונת מרכז בעלי מלאכה 

בתאום מראש
בבית הרב

רח' יצחק ניסים 10
בני ברק

052-7643723

בני ברק-שכון ו'
רבי יחיאל קרני שליט"א

ראש כולל קרן דוד
ורב מניין בני תורה שלום ורעות

א'-ה'  14:15-14:45 
יום ו'  9:00-9:45

 מוצ"ש    21:30-22:00
בביתו-רח' יהודה נחשוני 22

03-6779538

בני ברק-שיכון ה' וגני גד
רבי יוסף חממי שליט"א

רבה של שיכון ה' וגני גד ב"ב
א'-ה'  8:00-8:30

 20:00-21:00
יום ו'  9:00-9:30   
מוצ"ש 21:30-22:00 

בבית ההוראה בר אילן 39
03-5709696

בני ברק-נווה אחיעזר
רבי אברהם חלה שליט"א

דיין ומו"ץ בד"ץ יורה דעה
א' - ה'  18:00 - 20:00

בבד"ץ יורה דעה
אמרי חיים 45

050-4119001
מענה טלפוני יום ו' 11:00-13:00

מוצ"ש 22:00-23:00

בני ברק-פרדס כץ

רבי חיים זאיד שליט"א
רבה של פרדס כץ 

א'-ה'  8:30-9:30   19:30-20:30 
יום ו'  8:30-9:30  

מוצ"ש  21:00-23:00
בבית ההוראה חגי 10

052-7655774

הוד השרון
רבי יובל מגהז שליט"א

מו"צ בהוד השרון 
וראש כולל הקשיבה רינתי

א' ג' ה'   9:00-11:00 
בבית ההוראה הזקיף 10
א'-ה'  16:00-17:30 

בבית ההוראה שמעון הצדיק 37ֿ
בתאום מראש

052-7667131

ירושלים-רמות א'
רבי בניהו מחפוד שליט"א

דיין ומו"ץ בד"ץ יורה דעה

ימים א' ב' ג' ד'
 21:00-22:00
בתאום מראש

בבית הרב
רח' סולם יעקב 4

050-4119016

ירושלים-רמות ג'
רבי ירון כהן שליט"א

אב"ד בביה"ד לממונות
ורב הקהילה ברמות

א'-ה' ומוצ"ש: בשעות הערב
בביתו - רח' אידלסון 2 

בתאום מראש

054-8405091

ירושלים-רמות ד'
רבי אשר מוגרבי שליט"א
דיין בביה"ד משפט החושן רמות ד' 
בבית ההוראה-משפט החושן

רח' מירסקי -10 בתאום מראש
052-7148784

דיני ממונות בלבד
מענה טלפוני: א'-ה' 20:30-22:30

יום ו' 11:00-15:00
מוצ"ש 21:00-23:00

מודיעין עילית-ברכפלד
רבי נריה הלוי שליט"א

מו"צ ורב קהילת לקח טוב
ראש כולל בית הלוי

ב'-ה' 22:15-22:45
בביתו-רח' רב ושמואל 3

יום ו' 12:30-13:00
מוצ"ש 22:15-22:45

בבית ההוראה-רב ושמואל 1
050-4101342

מודיעין עילית-קרית ספר
רבי יורם סרי שליט"א

אב"ד במודיעין עילית
ורב ביהמ"ד היכל שלום

א-ה 13:30-14:30
בביתו-רח' שדה חמד 22

בשעות הערב-בתאום

052-7689770

מושב יגל והסביבה
רבי צפניה רענן שליט"א

ראש כולל נזר החיים
ומו"צ בקהילה הספרדית קרית ספר

א-ה 9:15-17:30  
בבית ההוראה נזר החיים מושב יגל

יום ו' 10:00-12:00 
מוצ"ש 21:00-22:00  

בביתו-נתיבות המשפט 21 ק. ספר
052-7601856

פתח תקווה-גני הדר
רבי אלון אבידר שליט"א

ר"כ שערי הלכה והוראה 
ורב קהילת חזון עובדיה

א'-ה' בשעות הערב 
יום ו' 11:00-15:00

בתאום מראש
בביהמ"ד שערי הלכה והוראה

רח' יהודה הנשיא 53
03-9089116

נחליאל
רבי אוריאל חוברה שליט"א

דיין בביה"ד לממונות מטה בנימין
ורבה של נחליאל

א'-ה'  21:00-22:00 
יום ו'  13:00-14:00 
מוצ"ש  22:00-23:00

בבית הרב-ישוב נחליאל

08-9231539

נתיבות
רבי רונאל אהרון שליט"א
אב"ד ומו"ץ בביה"ד לממונות נתיבות

א-ה  13:30-14:30   22:00-23:00 
יום ו' 10:00-12:00
בבית הדין לממונות 

ישיבת הנגב
רח' ברית כהונה 2

050-4146956

עמנואל
רבי יהוידע גדסי שליט"א

רב הקהילה הספרדית ור"כ תנא דבי אליהו
 א'-ה'  13:00-14:00 18:30-19:00  

יום ו' 11:00-12:00
בביהמ"ד תנא דבי אליהו

רח' רבבות אפרים 1
054-8408283
מוצ"ש 21:00-21:30 

בביתו-רח'בית ישראל 39

מושב אחיעזר והסביבה
רבי משה מעודה שליט"א

ראש כולל הרש"ש-אחיעזר
ומו"צ מועצה אזורית עמק לוד

א-ה 10:00-19:30
בכולל הרש"ש-מרכז אחיעזר

יום ו' 8:30-12:00
מוצ"ש 20:30-22:30

בתאום-בביתו רח' הגפן-354 אחיעזר 
050-4199840

פתח תקווה-פיג'ה
רבי אברהם בן משה שליט"א

רב קהילת אגודת אחים-פיג'ה
א'-ג'-ד' לאחר תפילת ערבית-לשעה

בבית ההוראה אגודת אחים 
רח' רמז 52 פיג'ה פ"ת

בישוב אלקנה
ביום ג' 20:30-21:00  בביהכ"נ
תפארת שלום רח' מגדל דוד 26

050-4144096

ראש העין
רבי ארז רמתי שליט"א

מו"צ בראש העין

א'-ה' 10:00-22:00
יום ו' 10:00-12:00

מוצ"ש 20:30-22:30
בביתו-רח' מלכי ישראל 61

בתאום מראש

054-8416454

רכסים
רבי ינון גמליאל שליט"א

ראש כולל אורחות ישרים
א'-ה'  13:00-15:00   22:00-23:30

יום ו' 11:00-15:00 
מוצ"ש  22:00-23:30

בביהמ"ד אורחות ישרים
רח' דרך הרב 9

057-3198469
בצהרים, בביתו-שמעונוביץ 44

רבי אברהם אריה שליט"א
רב ביהמ"ד תורה והוראה
א'-ה' 22:30-23:30  
מוצ"ש  21:00-23:00
050-4133052

רבי  הלל הלוי שליט"א
אב בית דין באלעד

א' ג' ד' ה'   20:30-21:30
יום ו'   10:30-11:30
050-4146720

רבי חיים והב שליט"א
דומ"צ  בבד"ץ נווה ציון

ורא"כ אמת ושלום ברה"ע
א'-ה'   8:30-9:00

054-8486730

הרחיבי מקום אהלך

זמני מענה טלפוני בלבד של רבני בתי ההוראה הרבנים הגאונים:

עקב הרחבת
פעילויות הקודש

שע"י "איחוד בני התורה"
דרושים

רכזים מכל רחבי הארץ
המעוניינים יפנו לטל:

052-716-9999

רבי מימון נהרי שליט"א
דיין בבית הדין ברחובות
א'- ה'  20:30-21:00

מוצ"ש  21:00-21:30 
 050-4114341

נא להתקשר רק בשעות הנ"ל

בתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורהבתי הוראה שע"י           איחוד בני התורה
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גדולי ומאורי
יהדות תימן המעטירה


