
Rabbi Yaakov Shapira is Rosh Yeshiva of the flagship religious Zionist 

yeshiva in Jerusalem, Merkaz Harav, founded by Rabbi Kook. A noted Torah 

scholar and leader, son of the late Chief Rabbi Avraham Shapira, he is mem-

ber of the Supreme Council of the Chief Rabbinate of Israel.  

נולד בירושלים ולמד בישיבה התיכונית “,  מרכז הרב ” הרב יעקב שפירא הוא ראש ישיבת  

בראשה עמד אביו הרב “,  מרכז הרב ” "ישיבת ירושלים לצעירים" ולאחר מכן למד בישיבת  

אברהם אלקנה כהנא שפירא ז"ל, שם כיהן מאוחר יותר כר"מ. כיום הוא חבר חבר במועצת 

  הרבנות הראשית לישראל ועשוי להתמודד למשרת הרב הראשי לישראל.

ד“בס  

 תנו כבוד לתורה
The Givat Sharet communal initiative: 

 

Beit Shemesh Community 

Beit Midrash Program 
www.BetShemeshTorah.org 

A monthly shiur from distinguished Roshei Yeshiva from  

various Yeshivot in Israel as well as the US. 

We study various topics in the classical beit medrash style 

in a mishmar atmosphere. 

 

Next shiur: Thursday, February 4th 

Rav Yaakov Shapira Shlit”a 
Rosh Yeshivat Mercaz HaRav  

“Tzedaka: Donations from Gentiles. Allowed?” 

(in Hebrew) 

at Beit Knesset Feigenson 
Rechov Hashoshan 24, Bet Shemesh 

19:30 -  Beit midrash opened  to allow prep for the shiur.                     

 Marei Mekomot will be provided 

20:15 -  Maariv 

20:30-  Shiur by Rav Shapira 

21:30 -  Cholent and Kugel !!! 
 

Marei Mekomot will be posted on the website 

(www.betshemeshtorah.org) One week before the shiur. 

 יוזמה קהילתית חדשה בגבעת שרת:

תכנית בית המדרש הקהילתי 

 שמש -בית
www.BetShemeshTorah.org 

 י ראשי ישיבות מכובדים“שיעור חודשי יועבר ע

 ממגוון ישיבות בישראל ובארה"ב.

 אנו נלמד סוגיות שונות בסגנון בית המדרש

 “.משמר”הקלאסי באווירת  
 

  2/4ה שבט, ‘ביום חמישי, כהשיעור הבא: 

 שפירא שליט"א הרב יעקב מפי
“מרכז הרב”ראש ישיבת   

“צדקה: תרומות מגויים. מותר?”  

 )בעברית(

 בבית כנסת פייגנסון
 , בית שמש42רחוב השושן 

 

בית המדרש ייפתח כדי לאפשר הכנה  19:30-

 יחולקו.  לשיעור. מראי מקומות 

 ערבית 40:15-

 שיעור של הרב שפירא 40:30-

 צ'ולנט וקוגל !!! -41:30
 

באתר לפני השיעור.  יפורסמו מראי מקומות

www.BetShemeshTorah.org  

Committee (in formation): Rav Brian Thau, Mark Watson, Mike Greenwald, Eli Clark, Ari Gerber, Ari Ginsberg, Jay Gottesman, David Gue-

dalia, Rav Shalom Hammer, Robert Kopel, Rav Marc Lesnick, Ariel Lesnick, Rav Moshe Rayman, Rav Yehuda Rock, Rav Ely Rosenzweig, Rav 

David Rothner, Rav Josh Rudoff, Moshe Siegal, Rav Yehuda Odeser, Marc Tobin, Herman Weiss 

Founding Sponsors: Bet Midrash Torani Leumi, Netzach Menashe, Ohel Yonah Menachem, Beit Knesset Feiginson, Garin Yachad, and Yeshiva 

University Israel 

For information: 

Website: www.BetShemeshTorah.org Email: info@BetShemeshTorah.org 


