
 

 

  

 שלוחה ראשית - 2שלוחה 

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

 מספר שיעורים בשלוחה

 

 2/1שלוחה 
 

מהלכות השכמת 
הבוקר עד סוף 

 הלכות תפלה
 

טלית ותפילין, תפלה 
וקריאת שמע, שליח 

ציבור, קריאת התורה, 
 שומע כעונה

  6  הנהגות לפני התפלה 2/1-1
  5  ברכות התורה 2/1-2

  10  הלכות טלית ותפילין 2/1-3
 1   תפלת חנה 2/1-4

 1   לישתבח הפסק בין ברוך שאמר 2/1-5
  2   פסוקי דזמרה 2/1-6
  21  קריאת שמע וברכותיה 2/1-7

 1   דין המאחר לתפלה 2/1-8
  5   תפלה בצבור 2/1-9

  2   כיסוי הראש בתפלה 2/1-10

 4   הלכות שליח צבור 2/1-11

2/1-12 
הלכות שאילת גשמים, ברכנו 

 וברך עלינו
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  4  קריאת התורה  2/1-13
 1  קריאת התורה בשבת 2/1-14

  3  תשלומיםתפלת  2/1-15

2/1-16 
שיעורים כלליים בהלכות 

 תפלה
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 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

 מספר שיעורים בשלוחה

 2/2שלוחה 
 

 כותהלכות בר

  3  מאה ברכות 2/2-1

 1  ברכת על נטילת ידים 2/2-2

 1  בציעת הפת 2/2-3

 בס"ד

 זלה"ה עובדיה יוסףשיעורי מרן רבינו 
 לפי סדר השלחן ערוך

 

 079-916-5000להאזנה חייגו לערוץ מרן: 
 office@moreshet-maran.com להארות והערות, ולקבלת העלון במייל:

 

 הוראות הפעלה ושימוש במערכת:
שם ניתן להאזין  ,2, ולהיכנס לשלוחה )מחיר שיחה רגילה( 079-916-5000לשם שמיעת השיעורים יש לחייג למערכת הטלפונית של "ערוץ מרן" במספר: 

 גם לכל התפריט המובא כאן.
 . 2 יש להקיש, לחזרה לשיעור הקודם 8לאחר בחירת השלוחה הרצויה, ניתן לעבור לשיעור הבא על ידי לחיצה על הספרה  ן שיעורים:מעבר בי

 .5כדי לחזור, יש להקיש שוב על המקש  .5 הספרה בכל עת ניתן לעצור את ההשמעה ע"י לחיצה עלעצירת שיעור: 
, לחזרה 3יש להקיש  -עשר שניות קדימה . לדילוג 4הקישו  - , לחזרה חמש דקות אחורה6הקישו  -לדילוג חמש דקות קדימה  הרצה באותו שיעור:
 .1יש להקיש  -עשר שניות אחורה 

 בכל שלב ניתן להקיש # לחזרה שלב אחד אחורה, ולהקיש * למעבר לשלוחה הראשית )כניסה למערכת מחדש(.
 * בכניסה למערכת.3הקודם ע"י הקשה על  שימו לב! ניתן לחזור למקום האחרון אליו האזנתם בחיוג



 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 
 

 המשך: 
 2/2שלוחה 

 

 הלכות ברכות

 1  עיקר וטפל 2/2-4

 1  היין וברכתו 2/2-5

 5  ברכת המזון 2/2-6

 1  מעין שלש ברכה 2/2-7

  4  ברכה אחרונה 2/2-8

  6  מיני דגן ופת הבאה בכיסנין 5 2/2-9
 1  ברכה שאינה צריכה 2/2-10

 1  קדימה בברכות 2/2-11
  2  ת פרי העץברכ 2/2-12

 1  דיני בוסר 2/2-13
 1  דיני טו בשבט 2/2-14
  3  ברכות הנהנין 2/2-15

  2  הפסק בברכות 2/2-16
 1  עובר לעשייתן 2/2-17
  2  ספק ברכות להקל 2/2-18

  4  ברכת שהחיינו 2/2-19
  6  ברכת הגומל 2/2-20

  2  ברכות הראיה 2/2-21
 4  ברכות התורה 2/2-22
 1  ברכה במקום שנעשה בו נס 2/2-23

  6  ברכות' שיעורים כלליים בהל 2/2-24
     

 נושא מיתשלוחה פני תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/3שלוחה 
 

 הלכות שבת

 2  ערב שבת והכנות לשבת 2/3-1
 3  עונג שבת 2/3-2

 1  שכר שבת 2/3-3
 1  המפליג בספינה 2/3-4

2/3-5 
מלאכה שהתחילוה קודם 

 השבת
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 1  שהייה והטמנה 2/3-6
 2  קבלת שבת 2/3-7

 2  תוספת שבת 2/3-8
 3  הדלקת נרות 2/3-9

 10  קידוש 2/3-10

 4  לחם משנה וסעודות שבת 2/3-11

2/3-12 
דברים האסורים לעשות לאור 

 הנר
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 1  שלא לגרום לכיבוי הנר 2/3-13
 11  קריאת התורה בשבת 2/3-14

 2  שנים מקרא ואחד תרגום 2/3-15



 2  הבדלה 2/3-16

 2  שביתת עבדו ובהמתו 2/3-17
 3  דיני שבת התלויים בדיבור 2/3-18
 1  טלטול בשבת 2/3-19

 2  מוקצה 2/3-20
 2  מתקן מנא 2/3-21
 10  מבשל 2/3-22

 2  בורר 2/3-23
 2  דש 2/3-24

 2  סוחט 2/3-25
 1  טוחן 2/3-26
 1  נולד 2/3-27

 1  רחיצה בשבת 2/3-28
 6  אמירה לגוי 2/3-29
 5  פיקוח נפש 2/3-30

 2  דיני חולה 2/3-31
 -  זורע 2/3-32
 2  דבר שאינו מתכוין 2/3-33
 1  גזירה שמא יתקן כלי שיר 2/3-34
 1  חורש 2/3-35

 1  דברים האסורים משום שבות 2/3-36
 2  בין השמשות 2/3-37
 3  הוצאה מרה"ר לרה"י ודין עירוב 2/3-38

 3  בהלכות שבת שיעורים כלליים 2/3-39
     

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/4שלוחה 
 

 הלכות פסח

 3  שיעורים באגדה 2/4-1
 3  ברכת האילנות 2/4-2

2/4-3 
שואלים בהלכות הפסח קודם 

 יום 30הפסח 
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 2  חודש ניסן 2/4-4

 1  ערב פסח שחל בשבת 2/4-5
 1  ביעור ומכירת חמץ 2/4-6
 2  תערובת חמץ 2/4-7

 1  חוזר וניעור 2/4-8
 9  חמץ בפסח 2/4-9

 1  מצרכי מזון הכשרים לפסח 2/4-10
 4  נ''ט בר נ''ט ונותן טעם לפגם 2/4-11
 2  דיני עשיית המצה 2/4-12

 5  הכשרת כלים לפסח 2/4-13
 6  הגעלת כלים 2/4-14
 1  קיטניותאכילת  2/4-15

 המשך:
 2/3שלוחה 

 הלכות שבת



 3  ערב פסח ותענית בכורות 2/4-16

 8  עריכת ליל הסדר 2/4-17
 2  אכילת מצה 2/4-18
 1  הלל בערב פסח 2/4-19

 1  יום טוב אחרון של פסח 2/4-20
 4  שיעורים כללים בהלכות פסח 2/4-21

     

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 חהבשלו

 2/5שלוחה 
 

 ספירת העומר

 1 - שיעורים באגדה 2/5-1

 14 תפט מדיני הספירה  2/5-2
 2  קטן שהגדיל בימי הספירה 2/5-3

 דין חדש  2/5-4
תפא 

 ס"י
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 4 צגת  מנהגי אבילות בימי הספירה  2/5-5
 1 - קרבן העומר 2/5-6

     

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/6שלוחה 
 

 הלכות יום טוב

 2 תצה מלאכה ביום טוב  2/6-1
 8 תצה דיני אוכל נפש  2/6-2
2/6-3 

 מוקצה 
תצה 
 ועוד
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 8 תצו יום טוב שני של גלויות  2/6-4
 1 תצו לחו"לבן ארץ ישראל שהלך  2/6-5

2/6-6 
  הבערה וכיבוי ביום טוב

תקב 
 תקיד
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 2 תקיא רחיצה ביום טוב  2/6-7

 1 תקיא הולדת ריח  2/6-8
 2 תקיא עשיית מוגמר  2/6-9

 1 תקיא עישון ביום טוב  2/6-10

 1 תקיב בישול לצורך גוי  2/6-11
 1 תקיב קראים  2/6-12

 1 תקיד נר של בטלה  2/6-13
 1 תקיד נר של יום טוב  2/6-14
 1 רסא קודש תוספת מחול על ה 2/6-15

י וגוי שעשה מלאכה אמירה לגו 2/6-16
 בשביל ישראל 

תקיז 
 תקכו
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 2 תקיח הוצאה ביום טוב  2/6-17

 1 תקכב  שביתת בהמתו  2/6-18
 1 תקכו שבות דשבות   2/6-19
 2 תצא יום טוב שחל במוצאי שבת  2/6-20

 4 תקכז עירוב תבשילין   2/6-21



 1 תקכח  עירובי חצרות 2/6-22

 3 תקכט עונג ושמחת יום טוב  2/6-23
     

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/7שלוחה 
 

 שבועות

 5  שיעורים באגדה 2/7-1
 3  שיעורים בהלכה 2/7-2

 4  תיקון ליל שבועות 2/7-3
     

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 

 ש"עב
מספר שיעורים 

 בשלוחה

 2/8שלוחה 
 

בין המיצרים ותשעה 
 באב

 6  שלשת השבועות 2/8-1
 1  מראש חודש אב והלאה 2/8-2

 4  שבוע שחל בו תשעה באב 2/8-3
 6  תשעה באב 2/8-4
 1  טו באב 2/8-5

     

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/9 שלוחה
 

 תענית

 1  עשרה בטבת 2/9-1

 ענית צבור וקריאת התורהת 2/9-2
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 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/10שלוחה 
 

 חגי תשרי

 11  חודש אלול 2/10-1

 14  ראש השנה 2/10-2
עשרת ימי  2/10-3

תשובה 
 ויום כיפור

 יום כיפור. 1
 

10 

 . עשי"ת2
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 5  סוכה וארבעת המינים 2/10-4
 5  הושענא רבה ושמיני עצרת 2/10-5

     

 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/11שלוחה 
 

 חנוכה

 10  שיעורים באגדה 2/11-1

 4  הלכות ימי החנוכה 2/11-2
 9  הדלקת הנרות ודיניהם 2/11-3
 1  הרואה נרות חנוכה 2/11-4

 1  הדלקה בבית הכנסת 2/11-5
 3  דיני השמן והפתילות 2/11-6
 1  שבת של חנוכה 2/11-7

 4  תפילות בחנוכה 2/11-8
 2  על הנסים 2/11-9
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 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/12שלוחה 
 

 ט"ו בשבט

 כות טו בשבטהל -
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 נושא שלוחה פנימית תת שלוחה ראשית
סימן 
 בש"ע

מספר שיעורים 
 בשלוחה

 2/13שלוחה 
 

 פורים וחודש אדר

 11  שיעורים באגדה 2/13-1

 2  קריאת המגילה ממרן 2/13-2

2/13-3 
ארבע 

 פרשיות

 6  פרשת זכור. 1
 1  פרשת פרה. 2
 6  שיעורים כלליים. 3

 1  זכר למחצית השקל 2/13-4
 6  תענית אסתר 2/13-5

 3  הלכות קריאת המגילה 2/13-6
 1  פורים משולש 2/13-7
 2  הלכות יום הפורים 2/13-8

 2  הלכות חודש אדר שני 2/13-9


