
 בע"ה

 רחוק מהבית קרוב אל הלב 
 זמן קיץ תש"פ 

 התנהלות טכנית 

 

ב"ה פתחנו את זמן קיץ למרות אתגריו המרובים. ניסינו לחשוב בצורה היעילה ביותר לטובת הלימוד 

 בצורה הזו, מקווים בע"ה שיעלה בידינו.

מומלץ להוריד אותו למחשב   –על מנת להקל על ההתנהלות, כתבנו בקובץ זה את הפרטים החשובים 

 ולשמור! 

 ניתן להיכנס לשיעורים השונים דרך הקישורים המופיעים בהמשך דף זה! 

 0528308499לכל שאלה, הארה והערה ניתן לפנות בשמחה רבה ליוסי הלוי 

 א. לו"ז 

. לאחר חשיבה רבה, העדפנו להוסיף שיעורים כדי לאפשר לכמה פרסמנו לו"ז שיעורים של הישיבה
שיותר בחורים לתמרן בין העומס על המחשב ושאר הצרכים בבית לבין הרצון ללמוד. אמנם יש מספר 

גבוה של שיעורים, אך המטרה היא 'לתפוס' כמה שיותר שעות, כדי שמי שלא יכול בשעה מסוימת לא 

 יפספס שיעורים.

בשיחת הפתיחה, נא להשתדל להשקיע יותר בשיעורי העיון והבקיאות על מנת לשמור כפי שרה"י אמר 
על תמידים כסדרם, ובשאר שיעורי ההלכה והמחשבה ישתדל כל אחד לבחור שני שיעורים נוספים או 

 כפי יכולתו בימים אלו.

 חבורה המעוניינת בשיעור נוסף שלא קיים, ניתן לפנות ליוסי בשמחה רבה.

בחור שיודע בוודאות שיהיה בקביעות בשיעור מסוים ומוכן להיות אחראי על הקלטתו, נא הקלטות: 

 לעדכן את איתן ביגון.

 ב. נציגים 

לכל שיעור יש נציג האחראי על הקשר בין הבחורים לבין הר"מ, לצורך קביעת זמני השיעורים, העברת 

 מקורות ובעיות טכניות אחרות. 

 0586316636 נעם אלימלך דרורי –שיעור א 

 0587302818אריאל הנדל  –שיעור ב 

 0527710815מקורות: יוסף גלברד  –שיעור ג ומעלה 

 0587434200זום: אושר טובאל דרורי  

 ג. קישורים 

שמתקיימים במקביל פתחנו קישורים שונים. שיעור ג ומעלה בקישור  )בלבד( לשיעורי הבוקר והעיון

 המרכזי.

   )הקישור הרגיל שהיה עד היום לשיעורי רה"י ושאר הרבנים( שאר השיעורים מתקיימים בקישור המרכזי! 



 בע"ה

על מנת שלא יהיו אי־הבנות: לדוגמא, שיעור של הרב חיים בעיון יהיה בקישור של שיעור ב, והלימוד 

 יהיה בקישור הכללי, וכן הלאה. 15:00הרב חיים בעם 

להקיש את המספר  ו ,  039786688לשמיעה טלפונית של השיעור המתאים, יש לחייג למספר:  
 . המופיע מתחת לקישור 

ובמקביל ללחוץ עם העכבר על הקישור  ctrlכדי לעבור לשיעור יש ללחוץ  –אלו הקישורים הקבועים 

 :קיש, או להעתיק את ההמופיע בכחול

 :קישור כללי ושיעורי הרב שמעון

https://zoom.us/j/8450797575?pwd=OWduUGdHVG5lbEhoUFN1MExaSTVFUT09 

  8450797575# מספר:

 360#סיסמא לאחר המספר את ה בקישור זה יש להקיש

 :שיעור א

https://zoom.us/j/8916270182 

 8916270182# מספר:

 

 : שיעור ב

https://zoom.us/j/91886959819?pwd=Qm5RYWZ1YVFINVhpckdQdnlRRElVdz09 

 91886959819# מספר:

 

 זמן טוב ומועיל! 

https://zoom.us/j/8450797575?pwd=OWduUGdHVG5lbEhoUFN1MExaSTVFUT09
https://zoom.us/j/8916270182
https://zoom.us/j/91886959819?pwd=Qm5RYWZ1YVFINVhpckdQdnlRRElVdz09

