
  בס"ד

 קווי בתי הוראה
 1599-550520 )הרב שלמה בן שמעון( שערי הלכה -בית הוראה 

03-3090400 
כולל בית  -המכון למצוות התלויות בארץ 

 (זלמן רווח הרב שניאור)בנשיאות הוראה 
03-9030580 

)הרב אברהם  בית הוראה שע"י בד"ץ מהדרין
 רובין(

כולל -קרן המעשרות להלכה בהתיישבות  08-9390438
 אפרתי(יצחק )הרב בית הוראה 

02-6488888 
02-5383123 

  072-2152222 )הרב ניסים קרליץ(קו ההלכה  -בית הוראה 
02-5715571     

מצוות שבין אדם שאלות בבית הוראה ל
 (גנסישראל הרב לחבירו )

072-2705705 
053-3136663 

)הרב מרדכי בד"ץ חניכי הישיבות  -בית הוראה 
 גרוס(

)לשאלות  –משמרת השלום  בית הוראה   073-7246000
 בשמירת הלשון(

02-5359212 

הרב בית הוראה לשאלות בהלכות ריבית )   03-6194741 )הרב יהודה אריה דינר(דברי שיר  -בית הוראה 
 (פינחס וינד

02-5015920 

)הרב מאיר ם שע"י ישיבת כסא רחמי בית הוראה
 מזוז(

03-5500228 
03-5747316 

ובעיות  כשרות קרנות הפנסיה -גלאט הון 
 )מיסודו של הרב ניסים קרליץ(הריבית 

079-9125168 

מידע על חברות בעלות  -השקעות כהלכה  03-5782427 )הרב לנדא(המרכזי בני ברק בית הוראה 
 הרב חיים ברכיה ליברמן(היתר עסקה )

03-6171130 

מיסודו של מרן הגר"ש בית הוראה זכרון מאיר )
 הלוי וואזנר זצ"ל(

ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים            03-5704432
 (ירושלים העדה החרדיתבפיקוח )

02-6700202 

 - )בנשיאות הרב דוד יוסף(קו ההלכה הספרדי 
 כולל בית הוראה המרכזי בני ברק            

073-7860860                   
3030* 

03-6093636 

שעות  24ייעוץ הלכתי רפואי -מוקד ה.ר.ב. 
)בנשיאות הרב יצחק זילברשטיין + ביממה 

 הרב משה שאול קליין(

02-5020202 

   1599-500-003 הגמ"ח הארצי להשבת אבידה *5047 ( הרב אופיר מלכא)הלכה למעשה  -בית הוראה 

 02-5325588 (חרקיםהמזון הרב משה ויא )כשרות  02-5875871 )הרב אהרון בוטבול(יביע אומר  -בית הוראה 

שע"י העדה החרדית הספרדית ית הוראה ב
מיסודו של הרב יעקב מוצפי זצ"ל ,ירושלים 

 )הרב יעקב שכנזי + הרב יצחק טורג'יאן(

   03-6196324 כשרות התרופות 02-5400526

)הרב שריאל  מחשבים בית דין לענייני 02-6255567 (הרב יעקב הללחברת אהבת שלום ) -בית הוראה 
 רוזנברג(

053-3178291 

)הרב ברוך שע"י מוסדות דור ודור ית הוראה ב
 שרגא + הרב יעקב שכנזי(

)ללא מוקד ארצי לניתוק ולייעוץ אינטרנט  02-5910001
 תשלום(

072-2613613 

 08-9740876 גניזה כללית 02-6540222 )הרב גדעון בן משה(יורו משפטיך  -בית הוראה 
)מידע על שימוש במכשירי משמרת השבת  02-9997989 )הרב שמואל פנחסי(הליכות עולם  -בית הוראה 

 ע"י מענה אנושי – חשמל(
072-2164422 

 
בנשיאות הרב בן ציון בני ציון ) -בית הוראה 

 (מוצפי
)מיסודו של הרב מכון הטכנולוגי להלכה  02-5380160

 ע"י מענה אנושי –הלפרין( 
02-6424880 

)הרב  אפיקי מים ,בהלכות טהרה -בית הוראה 
 משה פנירי(

)ע"י  קו מידע לאתרים הסגורים בשבת 02-5712010
 מענה אנושי(

6324                                                                                                          * 

)הרב תכלת מרדכי ,בהלכות טהרה  -בית הוראה 
 ינון יונה(

 02-5381858 הרבנים לענייני תקשורת תועד 02-6522303

 קווי שיעורים והרצאות
 03-6171111 קול הלשון

03-6171001     
)שיעורים בחפץ מפעל החפץ חיים העולמי 

 ושמירת הלשון( חיים
053-3136663 
072-2705705 

  מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שיעורימאגר ) קול מרן
 (ועוד רבנים חשובים

 הלכה יומית בספר חפץ חיים 079-9207777
 

03-6171060 
 

הרב עובדיה מרן שיעורי מאגר )קו מאור ישראל 
 (ועוד רבנים חשובים יוסף זצ"ל

079-5601489 
079-9287777             

 077-2222332 )שיעורים ממגוון רבנים(קול הבית התורני 

                  072-3705882 (ריבית בהלכות שיעורים) הריבית קו 079-5852000 )מאגר שיעורי הרב יצחק יוסף(    קו בית יצחק 

     0772277222  )מאגר שיעורי תורה גדול( קו פסגת התורה    077-2247777   )מאגר שיעורי הרב שלום כהן(קו מראה כהן 

                                                        079-5424554 הרב דניאל זר(               )מאגר שעוריקול דניאל  02-9999055 )מאגר גדול של שעורי תורה(                  קול עמדה 
079-9123122  

)קו שיעורים גדול על פי סדר פרשיות קו המגידים 
 השבוע(            

03-5050722                                                                         
079-9133602 

  02-6400000  )מאגר שיעורי תורה גדול( קול הדף
 

 077-2269323 )שיעורי הרב אליהו בנימין מאדר(קול אליהו  072-3809060 )שיעורי הרב אופיר מלכא(קו הרב אופיר מלכא 

)שיעורי הרב אלימלך  אלימלך בידרמן קו הרב
 בידרמן(

 072-3387000 )שיעורי הרב אפרים שרבני(קול המחנה  03-6171123

)שיעורי הרב מאיר קול נאמן + קו בית נאמן 
                                     מאזוז(

                  

079-9367367 
079-9270505 

ממגוון שיעורי תורה לנשים קול כבודה )

 (רבנים

077-2632229 

  079-9271320 )שיעורי הרב בן ציון מוצפי(       קו הרב מוצפי   
 

 072-3323595 )מידע ארצי לחברותות וכוללים(קובעי עיתים 

   077-2222211 )שיעורי הרב בנימין חותה( קו הרב בנימין חותה
 

 03-5706906 גרם כסף לפדיון הבן( 90)ברור שווה פרוטה 

)מענה הוועד לענייני תחום שבת  –ערבתם  073-2951328 )מוסר יומי( קו הרב יעקב ישראל לוגסי
 לשאלות וברורים, והנחת עירובי תחומין(

072-2722909 

   בס"ד


