
USA: 718-521-5231| UK: 208-191-7000
אידיש: 03-6171114 | עברית: 03-6171111

מעל 1,200,000 שיעורים בכל מקום, בכל זמן, בכל עת  נועד לשימוש פרטי בלבד

בהתקשרות  האזנת  לו  השיעור  לשמיעת 
האחרונה או לסימניות הקש 

בשמיעת רשימת הרבנים בתוך המערכת 
ניתן לדלג 10 שמות קדימה 
באמצעות  )כוכבית אחת(

לדילוג חזרה עשרה רבנים
הקש  )כוכבית שתים(

לשמיעת רשימת הרבנים מהסוף להתחלה 
הקש  )כוכבית שלוש(

בכל עת ניתן להקיש 0 לחזרה לתפריט הקודם.

עברית ....................................................................... הקש 1

אנגלית ..................................................................... הקש 2  

אידיש ....................................................................... הקש 3

צרפתית ................................................................... הקש 4

ספרדית ................................................................... הקש 5

שפות נוספות......................................................... הקש 6

חפץ חיים ושמירת הלשון.................................. הקש 7 

לפי שם הרב, עפ"י סדר  א-ב............................ הקש 8

לפי פרשיות השבוע, ש"ס ומועדים................ הקש 9

אפשרויות בעת האזנה לשיעור:  תפריט    

 שידורים חיים    

אפשרויות ניווט במערכת

הוראות לקבלת שיעורים באימייל

פרטי המערכת:

בנק התורה

מנוי לשיעורים חדשים

לשיעור הבא ......................................................................הקש 23 
לשיעור הקודם .................................................................הקש 21 

אפשרויות דילוג:
עשר שניות אחורה ............................................................הקש 1 
עשר שניות קדימה ............................................................הקש 3 
חמש דקות אחורה .............................................................הקש 4 
חמש דקות קדימה .............................................................הקש 6
חצי דקה אחורה ..................................................................הקש *
חצי דקה קדימה .................................................................הקש #

זיהוי קולי 
 לחיפוש רבנים או נושאים בזיהוי דיבור הקש סולמית כוכבית  

 או בחיוג ישיר ל: 03-617-1115
ניתן לבצע את הזיהוי לפי: שם הרב | מסכת | פרשה | מועדים | נושא

מס' טלפון לפניות, הערות והארות: 073-28-28-268 
UK: )44( 203-6376990  |  USA: )1( 718-475-9299

www.kolhalashon.com :אתר | support@kolhl.com :דוא"ל

דוא"ל  שליחת  ע"י  תחילה  להרשם  יש  באימייל,  שיעורים  לקבל  כדי 
'רישום',  ולציין בשורת הנושא את המילה   mp3@kolhl.com לכתובת: 
  0520000000 רישום  לדוגמא:  שלכם.  הטלפון  מס'  את  ואח"כ   רווח 
כך תדע המערכת לשייך את מספר הטלפון שלכם לכתובת האימייל. ניתן 
לשייך כמה מספרי טלפון לאותה כתובת מייל. לקבלת השיעור יש להקיש 

בעת שמיעתו 26 )ובשיעורים חיים 6(

לכניסה לשידור חי ................................. הקש *
ניתן לבחור את הרב ע"י אמירת שם הרב
)אחרי בחירת הרב, ניתן לדלג ע"י כל מקש על ההוראות(

ליציאה משידור חי ................................. הקש 0

למציאת מיקום השיעור במאגר ........ הקש 1

לשמיעת השיעור מתחילתו ................ הקש 2

לשמיעת כותרת השיעור ..................... הקש 3
)אפשרות זו קיימת רק בשיעורים שיש להם כותרת(

לקבלת השיעור באימייל עם סיומו ...הקש 6

המאגר האישי שלך בו תוכל לשמור שיעורים ודרשות, 
שירים ואירועים ולשתף מאזינים נוספים. הקש פעמיים 
כוכבית או בחיוג ישיר: 072-274-1051 | 073-295-1222

בכניסה לשמיעת שיעורים בתיקיה של הרב, ישנה 
אפשרות להצטרף לקבלת צינתוק בתחילת שידור חי 

של הרב ע"י לחיצה על #.

לקבלת השיעור באימייל ..............................הקש 26 )ראה הוראות למטה(

למעבר ל'בנק התורה' ..........................................................................הקש 22

לשמיעת ההנחיות ....................................................................................הקש 8

לאפשרויות נוספות הקש *2 )שתיים כוכבית(

ולאחר מכן לפי הבחירה: לדקה אחורה 1 | לדקה קדימה 3 | לדקה 

| לשיעור אחרון   4 | לשיעור הראשון מתוך הסדרה   2 ספציפית 

בסדרה 6 | לשיעור אחר מתוך הסדרה 5 | לכל שיעורי רב זה 7.

בס"ד
*6761

 5 שוב  הקש  האזנה  להמשך   ,5 הקש  השיעור  להשהיית 

9 הקש  רגילה  למהירות  לחזרה   7 הקש  להאטה 
7 הקש  רגילה  למהירות  לחזרה   ,9 הקש  מוגברת  למהירות 
 למידע על משך השיעור ואפשרות דילוג לדקה מסויימת הקש 27
28 הקש  השיבוץ  ומקום  תאריך  הרב,  שם  השיעור,  לפרטי 
כשמתקשרים  מספר  להגדרת   .20 הקש  סימניה   לשמירת 

מטלפון חסוי, הקש 24


