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במערכת הושקעו מאמצים רבים כדי להביא בפני הציבור את מגוון  שיעוריו של הרה"ג 
רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א בצורה האיכותית ביותר.

ולראות את שיעורי הרב  כיצד לשמוע  ינתנו הסברים על האפשרויות הרבות  בהמשך 
בשידור חי וגם כיצד להגיע למאגר הגדול של כל שיעורי הרב בצורה המשוכללת והקלה 

ביותר. 

    שמיעת שיעור בשידור חי דרך הטלפון 

ניתן להאזין לשיעורים בשידור חי (Live Hookup) במספר טלפון  03-6171111 
הרבנים  רשימת  את  עבורכם  תשמיע  המערכת  כוכבית,  הקש  למערכת  נכנס  כשהנך 

שמשדרים כעת שיעורים, נא המתינו עד שתשמעו את מספר שיעורו של הרב רייזמן.

רבנים  עוד  ישנם  כעת  רייזמן,  הרב  חי של  לשיעור  כעת  רוצה להקשיב  הנך  לדוגמה  
שמשדרים שיעורים בשידור חי, ולכן כשתלחץ על כוכבית תשמע לדוגמה : לשיעורו של 
הרב... 1 הרב... 2 וכו' עד שתשמע לשיעורו של הרב רייזמן הקש 9 – לחץ 9 והנך מתחבר 

לשמיעת השידור החי.

      כניסה למאגר השיעורים דרך הטלפון

לשמיעת כל השיעורים המוקלטים  של הרב רייזמן: חומש, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, 
ניתן להתקשר למספר ישיר ומיוחד:

03-6171105 או 073-2951105

      אודיו + וידיאו בשידור  חי דרך האתר

ניתן  להאזין ולצפות בשיעורים בשידור חי דרך האתר, בכתובת: 
 http://www.kolhalashon.com/New/Live/LiveShiurimTree.aspx

יד  על  ולהאדירה"  תורה  "להגדיל  ליאות  ללא  פועלת  הלשון"  "קול  מערכת 
מתן גישה קלה למאות אלפי שיעורי תורה באודיו ובוידיאו במגוון שפות רב 
באמצעות מערכת טלפונית משוכללת, תחנות הטענה של נגנים ודרך אתר 

'קול הלשון'. 
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מאגר שיעורי הרב רייזמן  לאחר זמן אמירתם (ארכיון שיעורים)

כדי להגיע למאגר שיעוריו של הרב רייזמן יש להכנס לדף הבית ולאחר מכן להיכנס 
למדור  וידאו  בשידור חי:

הרב מנשה ישראל רייזמן

יש לסמן V במקום הרצוי: 
וידאו או אודיו או שניהם.
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מיד לאחר השיעור, ניתן לצפות  ולהוריד את השיעור ע"י כניסה לכתובת הנ"ל. 
עתה שים לב כי בדף שאתה נמצא בו כעת באתר, למעלה ישנו סימן "שיעורים מהשבוע 

האחרון"  לחץ על  העיגול  ליד הכיתוב.  

תופיע בפניך רשימה של כל  מגוון השיעורים שנמסרו בשבוע האחרון, לפי תאריכים או 
לפי שם הרב. בחר ביום המבוקש ולחץ על הפלוס שלידו.

כעת תופיע רשימת השיעורים שנמסרו ביום זה עם ציון השעה שבה התחיל כל שיעור.
לחץ על השורה המבוקשת.

ניתן למיין לפי שם הרב
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לאחר בחירת השיעור המבוקש, יפתח בפניך החלון הבא:

לצפיה - לחץ על המשולש
להורדה - לחץ על הכפתור הירוק

חשוב לציין כי כל שיעור שמשודר נמצא במקומו מיד בסיום השידור, לדוגמה: שיעור 
בסיום  מיד  רייזמן  הרב  של  השבוע'  'פרשת  של  התיקייה  בתוך  יהיה  השבוע  בפרשת 
השיעור, ולא רק ב'שיעורים חיים מהשבוע האחרון' עם זאת חשוב לציין כי לשיעור לא 
תהיה כותרת באופן מיידי אלא יקרא 'שיעור חדש'. רק לאחר שהשיעור עובר עריכה הוא 

מקבל כותרת מלאה.
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המאגר המלא של כל סוגי שיעורי הרב רייזמן:
כדי להגיע למאגר שיעוריו של הרב רייזמן יש להכנס לדף הבית: 

http://www.kolhalashon.com

לחץ על הקישור

בחר בנושא הרצוי:
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מיד לאחר השיעור ניתן להוריד את השיעור באודיו או בוידיאו .
(איכות   HD 24 שעות לאתר  את השיעור באיכות  אנו משתדלים בל"נ להעלות בתוך 

גבוהה) .

כשהנכם צופים בשיעור ניתן לדלג ממצב של "איכות רגילה" לאיכות HD ע"י לחיצה על 
הלחצן הנמצא בצד ימין למטה של הנגן ולסמן 720 כדי לצפות באופן האיכותי ביותר.

  PDF ניתן גם להוריד מהאתר את השיעור היומי בפרשת השבוע בגירסה מודפסת בקובץ
השיעור המודפס עולה לאתר מידי יום בסביבות השעה 17:00

בפעם הראשונה המערכת תבקש לבצע רישום קצר.

לעבור ממצב צפיה למצב שמיעה

להורדת השיעור כקובץ להדפסה
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'עגלת  את  להתקין  מומלץ  כך  לשם  מהאתר,  אחת  בבת  רבים  שיעורים  להוריד  ניתן 
ניתן  ה'עגלה'  את  מהאתר,  רבים  קבצים  להורדת  שמסייעת  תוכנה  שהיא  השיעורים' 
עליכם  השיעורים'  'עגלת  את  התקנתם  לא  ועדיין  במידה   , לאתר  כניסה  ע"י  להתקין 
להיכנס לכל שיעור שהוא שנמצא באתר קול הלשון ולבחור בסימן הפלוס שנמצא ליד 

כל שיעור.

כשתלחצו על הפלוס, הדף יוביל אתכם אוטומטית לדף ההתקנה של 'עגלת השיעורים'

להורדת עגלת השיעורים לחץ כאן: 
http://www.kolhalashon.com/New/Cart/NewCartInstallationPage.aspx

הורדת כל השיעורים:
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אפליקציית 'קול הלשון'

ניתן למצוא את כל השיעורים דרך אפליקציית קול הלשון  בטלפונים חכמים.
להורדת האפליקציה מגוגל פליי  לחץ כאן 

להורדת האפליקציה מאפ סטור
גם באפליקציה ישנה אפשרות להאזין לשידורים החיים, וכן לצפות בשיעורים.

הערה:
בחלק מהמכשירים הכשרים החכמים מבוססי מערכת הפעלה מסוג "אנדרואיד",

לשם צפיה בוידאו בשידור החי  דרך האפליקציה, יש להוריד תוכנה בכתובת:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc.betav7neon&hl=en
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לכל שאלה, בעיה, הערה או בירור, בקשר לשיעורי הרב רייזמן ב'קול הלשון' או  בכל 
נושא אחר הקשור ל'קול הלשון' ניתן להתקשר ל: 073-2951888 

אנא השאירו הודעה ברורה, בעברית, באנגלית או באידיש ונחזור אליכם בל"נ בהקדם, 
כמו"כ נשמח לשמוע על הצעות ורעיונות נוספים.

הבהרה:
מערכת קול הלשון מכילה מאות אלפי שיעורי תורה באודיו ובוידיאו עם אלפי מגידי 

שיעורים במספר רב של שפות. מדי יום מתווספים מאות שיעורים חדשים.
מטבע הדברים , במערכת כה מורכבת, ישנן תקלות שונות אשר אנשי המקצוע משתדלים 

לפתור אותן במהירות האפשרית.

נדרשת סבלנות והבנה שלא כל תקלה יכולה להיות מתוקנת באופן מידי ולא כל  הצעת 
שיפור יכולה להיות מיושמת במערכת. 

בברכה מרובה 
מערכת קול הלשון
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זמני השיעורים:
08:45 שיעור בפרשת השבוע 

10:20 שיעור בגמרא
19:00 שיעור בירושלמי

20:20 שיעור בגמרא

מספרי קול הלשון בארץ ובעולם

מספרי קול הלשון בישראל
  073-2951111 072-2741111 052-7181818 03-6171111 

מספר ישיר לשיעורי פרשת השבוע
 03-6171105 או 073-2951105

אנגליה 1233788(208)44+    
     

 ארה"ב 3952440(718)1+    
     

צרפת 440595(970)33+      
   

אוסטרליה 185727(390)61+     
    

דרום אפריקה 838040(110)27+     
  

מקסיקו 52805280(55)52+     

שוויץ 41445869978+

הולנד 31208932992+
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