
כאן המקום להוקיר בשם רבבות הלומדים
את התורם הנכבד ר' יהודה הלפרין הי"ו,

אשר תרם את הפקת הערכות ברוחב לב וביד נדיבה,
לעילוי נשמת אביו הר"ר רפאל בן הר"ר חיים יעקב הלפרין זצ"ל.

לשאלת רבים: ההלכות שבערכות לימוד אלו הן קיצור של ההלכות מתוך הספר 
חפץ חיים, בוקרו על ידי ת"ח רבים, ובראשם נשיא הארגון הגאון רבי ישראל גנס 

שליט"א, שאף כתב הסכמה חמה להלכות אלו.

1   מוסדות לימוד )ת"ת, בתי ספר, ישיבות, סמינרים, כוללים, חדרי מורים/מורות, 
וכדומה( זכאים לקבל את הערכות חינם, לאחר תיאום עם משרדינו לגבי הכמות 

ואופן הקבלה, במייל: office@2halachot.org או בטלפון: 0765-404-360.

2   למקומות ציבוריים )חדרי מדרגות, מעליות, חנויות, משרדים, בתי כנסת 
וכדומה( תינתן הערכה כשי על כל תרומה של 10 ש“ח.

3   לבתים פרטיים תינתן הערכה כשי על כל תרומה של 20 ש“ח.

תזכורת לכללי חלוקת הערכות:

להלן רשימת המוקדים )לפי סדר הא' ב'(
בהם ניתן להשיג את הערכות ללימוד שמירת הלשון.

לפרטים נוספים בענין הערכות:
office@2halachot.org או בטלפון: 0765-404-360

ארה"ב:
מישיגן | משפחת מונסליזה | בתיאום טלפוני: 917-295-2308

ארגנטינה:
)ONCE( בואנוס איירס | משפ' ויסבקר | נייד: 1530299097 בית: 49619144 אונסה

אופקים:
משפחת גאולה | חזון איש 1561/14 | בתאום טלפוני: 08-9924614 / 054-8468628 

אלעד:
רח' חוני המעגל 20 | משפחת רוטר | בתיאום טלפוני: 03-9097648

רח' שמעון בן שטח 7 קומה ב' | משפחת שמואלי | בכל שעות היום.



אשדוד:
רח' הורקנוס 5 | משפחת רינגל | בשעות אחה"צ והערב | בתאום טלפוני: 053-3122180
רח' אמוראים 9 | "מעשה צורף" | בין 11:00 ל -14:00 ובין 18:00 ל -21:00 | 053-3122180

רחוב הצבעוני | משפחת וייס | בתאום טלפוני בלבד: 052-7171635

אשקלון:
רח' הרב מנצור בן שמעון 16 | משפחת בן תקוה | בתיאום טלפוני מראש: 053-7588187

הצבעוני 24 | משפחת דעי | בתאום מראש: 050-3047332

ביתר עילית:
גבעה B: רח' פחד יצחק 9 | משפחת פרוש | בתיאום טלפוני: 054-8480086 

בית שמש:
רמת בית שמש א': נחל דולב 86 | משפחת פלדהיים | בשעות הערב בתאום מראש:

050-4454444 / 02-9999480
רמת בית שמש א': רח' יבנה 1/1 | משפחת גדל | משעה 17:00 עד 20:00 | או בתאום מראש:

02-5800922
רח' נחל נחשון 7 | משפחת וגנר | בשעות הצהריים | מומלץ לתאם מראש: 02-9999613

רח' שפת אמת 26 | משפחת זיסמן | בתאום טלפוני: 02-9914392

בני ברק:
רח' קושניר 4 | משפחת עדני | מהשעה 21:00 | מומלץ לתאם מראש: 052-7172627 / 03-6773023

רח' רשב"ם 9 דירה 3 | בתיאום טלפוני: 03-6195184 / 050-4114060 )ניתן להשיג גם חוברות!(.
רח' פנקס 1 )פינת קפלן( | משפחת עוברני | בשעות הערב | מומלץ לתאם מראש: 052-7607583

רח‘ בן פתחיה 9 | משפחת שטיינברג | בתאום מראש: 052-7686598
קרית הרצוג: רח' קובלסקי 22 | משפחת מלכה | בין השעות 20:30 עד 22:30 | או בתיאום

טלפוני מראש: 050-4156745
פרדס כץ: רח' הפלמ"ח 16 | משפחת חג'ג' | בתיאום טלפוני מראש: 03-5781252

חולון:
רח' לוחמים 13 | משפחת מחבר | בשעות הערב בתאום טלפוני: 0504-139511

חיפה:
שכונת הדר: רח' בר כוכבא 5 | משפחת מייזליש | בתיאום טלפוני: 052-7636186

נווה שאנן: משפחת וידר | גלבוע 19 | בתאום מראש 052-6176116
קרית חיים: משפחת נהרדעא | רח' שמואל יבניאלי 16 | בתאום מראש: 0548465169

טבריה:
מתנ"ס פירסט שיכון ד' | כל יום ראשון 19:00-24:00 | חובה לתאם מספר ערכות מראש: 050-3915717



טלזסטון:
הגר"א 7 | משפחת שיינהוט | בתאום מראש: 054-8407730

יבנה:
רח' הזמיר 2 | משפחת מיכאלי | כל שעות היום | בתאום טלפוני: 050-4177773

ירושלים:
רמת שלמה: רחוב ברכת אברהם 16/6 | משפחת גנץ | בשעות אחה"צ והערב | רצוי לתאם

מראש: 02-5713303
עזרת תורה: רח' עזרת תורה 39 דירה 8 | משפחת וייס | בשעות הערב | בתיאום טלפוני:

052-7637344 / 02-5387983
סנהדריה: שאול המלך 36 | בתאום מראש: 052-7638194

נוה יעקב: רח' דב בר יקר 14 דירה 8, משפחת לומברד, בתיאום מראש: 02-5837584
רמות א': סולם יעקב 6 | משפחת מזוז | בתאום מראש: 054-8436674

רמות ב': רח' ראובן מס 131 דירה 15 כניסה ב' קומה ב' | משפחת בקשי | בשעות אחה"צ
והערב | בתאום מראש: 052-7611752

רמות ג': רח' קהילות שו"מ 11 דירה 18 | בין השעות 21:00 עד 00:00 | בתיאום מראש:
054-8461411

גבעת שאול: רח' עזריאל 10 דירה 1 כניסה ג' | משפחת פרידמן | בשעות אחה"צ והערב |
בתיאום מראש: 02-6517705

קרית משה: רח' קרית משה 3 | משפחת דשבסקי | בתיאום מראש: 054-3255654
גבעת זאב החדשה: רח' האיילות 5/6 קומה 3.5 | משפחת אלטמן | רוב שעות היום | בתאום

מראש: 052-7653384
דרום ירושלים: רח' מקור חיים 35 תלפיות | בתאום מראש: 052-8030062

מודיעין עילית:
רח' שאגת אריה 11 קומה ב' | משפחת ליבוביץ | כל יום משעה 16:00 עד 00:00 בתיאום

מראש: 08-9743071
רח' נתיבות המשפט 54/7 | משפחת כהנא | כל היום | בתיאום מראש: 08-9743494

רח' רשב"י 25 , ברכפלד | משפחת מנדלוביץ | בשעות אחה"צ והערב | בתיאום מראש:
052-7132361

רח' חזון איש 27 , חפציבה | משפחת הלפרין | בשעות אחה"צ והערב | בתיאום מראש:
052-7609211

מירון:
בתיאום מראש | בפלאפון: 050-3915717

מעלה אדומים:
משפחת אזרד | רח' הנקרה 11 דירה 5 אזור 07 | בתאום מראש: 052-8804555



נתיבות:
רח' קהילות יעקב 5/9 | משפחת פרידמן | בשעות הערב | ניתן גם לתאם: 054-8490404

נתניה:
רח' מאירוביץ 7 | קופת הצדקה של נתניה | בין השעות 08:00 עד 15:00 | לשעות אחרות -

יש לתאם מראש: 1800-2626-66 שלוחה 2
קריית צאנז: רח' גורליץ 8 | משפחת דמבז | בשעות הערב | בתאום מראש: 09-8619442 /

054-8484986

עופרה:
רח' ראובן 20 | משפחת דלפן | בתאום טלפוני בלבד: 052-6176946

עכו, נהריה, שלומי, מעלות:
משפחת כהן | בתאום מראש: 054-8825080

ערד:
מעון 3/9 | משפחת אלנדף | בתאום מראש: 053-3199741

פתח תקווה:
רח' ר' עקיבא 12 קומה ב' | בתאום מראש: 050-4114865

רח' פנקס 15 קומה 4 דירה 10 | משפחת דיאמנדי | מהשעה 16:00 עד השעה 23:00 | בתאום
מראש: 052-7685403

צפת:
רח' האר"י 6 ב' | משפחת וינגורט | בכל שעות היום )חוץ מיום רביעי אחה"צ( | רצוי לתאם

מראש: 050-3915717

רחובות:
רח' האגוז 22 | משפחת קליין | בתאום מראש: 050-4123733

רכסים:
רח' דרך הרב 11 | משפחת פרידמן | במשך כל שעות היום | כדאי לתאם מראש: 054-8428603

רח' הרב קוק 26 )גבעה א'( | מזכירות תלמוד תורה תורת חיים | בין 09:00-14:00

בברכת התורה
ארגון 'שתי הלכות ביום' / שמירת הלשון


