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לקראת המעמד ההיסטורי של סיום המחזור הי"ג של 'הדף היומי' על הש"ס הבבלי, יוצא הארגון 
התורני הגדול בעולם עם מהפכה נוספת הפונה לאברכי הכוללים עמלי התורה, לפי הוראתו של מרן 

שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ובליווי גדולי מרביצי התורה בדורנו. 

התוכנית החדשה 'דף הכולל', נועדה לאפשר לכוללי האברכים ללמוד לפי סדר שיאפשר להם מחד 
לשמור על קצב לימוד אחיד ברבים מהכוללים, ובמקביל להגיע להספק אדיר של 20 דפים מדי 

חודש בחודשו, במשך כל חודשי ה'זמן' בהם מתקיימים הלימודים בכוללים כסדרם. 

נוסתה בהצלחה
התוכנית נוסדה על פי הוראתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אשר הפנה מכתב 
מיוחד לנשיא 'דרשו' רבי דוד הופשטטר בו הוא כותב כי "יש כעת הזדמנות לייסד בכוללים סדר 

לימוד של דף ליום, חמש דפים לשבוע, אשר תועלתו מרובה לאברכי הכוללים שחשקה נפשם 
ללמוד ש"ס בעיון באופן מסודר". 

ואכן ב'דרשו' הוחלט באופן מיידי להיענות להוראתו של מרן שר התורה, ולפנות לייסוד התוכנית 
וקביעת סדר הלימוד באופן שיאפשר לאברכים עמלי התורה לסיים את הש"ס כולו, בלימוד מסודר 

ועקבי. 

לשם כך התכנסה אסיפה מיוחדת של ראשי מרביצי התורה, העומדים בראש הכוללים הגדולים 
והחשובים בארץ, אותה אירח הגאון רבי ברוך דב דיסקין שליט"א ראש ישיבת 'אורחות תורה' 
וראש כוללי 'נחלת משה' ו'הליכות משה', ובהשתתפות הגאון רבי דוד מילר שליט"א, מראשי 

ישיבת פוניבז' ונשיא כוללי האברכים; הגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת 'אורחות תורה' וראש 
כוללי האברכים; הגאון רבי יעקב קניג שליט"א, ראש כולל ברסלב בבני ברק; הגאון רבי יהושע ברכץ 

שליט"א, ראש כולל 'עץ חיים'; הגאון רבי יחזקאל דרבמדיקר שליט"א, מראשי כוללי 'נחלת משה' 
בבני ברק ורב קהילת חסידי באיאן במודיעין עילית והגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט"א, ראש ישיבת 

'בית מדרש עליון', רב קהילת רוממה ומראשי כוללי 'הליכות משה'. 

הגרב"ד דיסקין שליט"א שמלווה את הקמת התוכנית פתח את האסיפה המיוחדת של גדולי התורה, 
בהסבר כללי על התוכנית: "מדובר בתוכנית שתאפשר לכוללים לייסד מסלול לימוד בקצב של דף 

ליום, כל כולל והזמן בו הוא יחליט לקיים את הלימודים, אם בשעות הבוקר או בשעות אחה"צ. 

"הרעיון הוא שהאברכים יוכלו מצד אחד לשמור על קצב לימוד גבוה יחסית, ומצד שני המסלול 
מותאם לזמנים שבהם יש כולל, כשימי שישי ושבת קודש אינם נחשבים לקצב הלימוד של דף ליום, 

וכך גם ימי בין הזמנים יוצאים מהמניין של הדפים. באופן כזה מחזיקים כולם באותו הדף, ולומדים 

'דרשו' יוצא 
בתכנית לימוד 

חדשה המותאמת 
במיוחד לאברכי 
הכוללים עמלי 

התורה 

במעמד גדולי מרביצי התורה בדורנו: 

במסגרת התוכנית ילמדו 
בעשרות כוללים ברחבי 

הארץ 20 דפי גמרא בחודש, 
ויסיימו את הש"ס במסלול 

לימוד שיימשך 14 שנה 
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עם אותו החברותא לכל אורך מסלול הלימוד, ולא כמו שיש כאלו 
שלומדים כיום דף ליום, אבל בזמנים שבהם אין כולל הם נאלצים 

ללמוד לבד או עם חברותא אחר, מה שפוגע ברצף הלימודי עם 
החברותא בכולל". 

הגאון רבי דוד מילר שליט"א, שיבח מאוד את התוכנית וציין כי "יש 
כיום ציבור של אלפי אברכים שרוצים לקנות ידיעה רחבה בש"ס, 

ומצד שני הם רוצים ללמוד במתינות ובעיון, והקצב של דף ביום 
יכול בהחלט להתאים להם". 

הגאון רבי יהושע ברכץ שליט"א הוסיף כי ניתן לראות בחוש 
שישנם כאלו שלימוד בלי סדר קבוע מראש ובלי 'מחייב' לעמוד 

בהספקים, יכולים להיקלע למצב שבו הם לומדים בקצב איטי מדי, 
מה שפוגע בתחושת הסיפוק ובהתקדמות שלהם. 

תוכנית הדילוגים
הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א, העלה נקודה נוספת: "חלק 

מהמעלה של הלימוד בקצב גבוה יותר היא שהלומדים עוברים 
מסדר אחד למשנהו אחרי תקופה של שנתיים או שלוש, ואילו 

בקצב לימוד איטי יכול לצאת מצב שבו אברך לומד במשך ארבע 
שנים סדר 'קדשים' ובמשך חמש שנים סדר 'מועד' או נזיקין', 

מה שיכול לגרום לפעמים לדשדוש מתמשך. צריך לוודא שאחת 
לתקופה יתקדמו לסדר אחר, ולכן אולי לא כדאי שהלימוד יהיה 
לפי סדר הש"ס, אם לומדים רק 20 דף לחודש, ובבין הזמנים אל 

מתקדמים בכלל עם התוכנית הספציפית הזאת, מה שאומר 
שבשנה ילמדו בסך הכל כ-160 דף...". 

הגרב"ד דיסקין השיב לדבריו והבהיר כי התוכנית החדשה 'דף 
הכולל' אכן בנויה על דילוגים בין המסכתות, גם כדי להרוויח את 

העניין של המעבר מסדר אחד למשנהו, מה שיסייע לאברכים 
להרגיש תחושת התחדשות ורעננות עם תחילתה של מסכת 
העוסקת בנושא שונה לחלוטין, וגם יאפשר ללומדי התוכנית 

'דף הכולל' להיות עסוקים פחות או יותר בדפים מקבילים לאלו 

הנלמדים על ידי כלל ישראל במסגרת 'הדף היומי'. 

הגאון רבי יעקב קניג שליט"א העיר כי מן הראוי שיושם דגש רב על 
לימוד התוס' במסלול 'דף הכולל', כיאה וכיאות לאברכים שתורתם 

אומנותם, שיכולים להרשות לעצמם ללמוד מדי יום דף גמרא עם 
רש"י ותוס'. 

הגאון רבי יחזקאל דרבמדיקר שליט"א הוסיף עוד ואמר כי הוא 
צופה לתוכנית הצלחה גדולה מאוד בסייעתא דשמיא: "לפי מה 

שאני מבין הרעיון הזה כבר נוסה בהצלחה על ידי קבוצות של 
אברכים בכמה כוללים, והם מספרים על הצלחה גדולה בלימודם 

באופן זה". 

בסיום האסיפה הודה הגרב"ד דיסקין למסייעים לדבר מצוה 
שנטלו חלק בקידום התוכנית, הרה"ג ר' טוביה בן פזי, הרה"ג ר' 

ישראל אפשטיין מראשי כולל 'נחלת משה' בקריית ספר, הרה"ג 
ר' יוסף ולפא מראשי החבורה בכולל 'נחלת משה' בבני ברק, 

והרה"ג ר' חיים קרייזר, ראש חבורה בכולל 'רצופות' בקריית ספר 
– מודיעין עילית. 

מרן שר התורה 
במכתב מיוחד: 

"תועלתו מרובה 
לאברכי הכוללים 

שחשקה נפשם 
ללמוד ש"ס 

בעיון" 



‘דף הכולל' – 
המהפכה הבאה של 

‘דרשו’ 
של  פתיחתה  בשורת  התקבלה  רבה  בשמחה 
התורה  תופסי  בקרב  דרשו’  הכולל  ‘דף  תוכנית 
ברחבי הארץ. ברעיון של לימוד בקצב של חמישה 
אברכים  אלפי  ידי  על  ליום,  דף  לשבוע,  דפים 
במקביל, נשמע עבורם כמו חלום. כולם יחד יוכלו 
להישאר  בבד  ובד  הגמרא,  דפי  באותם  לעסוק 
בקצב סביר של דף ליום, מבלי שיצטרכו לעסוק 
בהשלמות של דפים שנלמדו בערבי שבת ובשבת 
קודש, או לחלופין בימי בין הזמנים, כאשר שבתה 

פעילותו של הכולל. 

20 ל-22  בין  ילמדו במסגרת התוכנית  מדי חודש 

לא  הזמנים  בין  בימי  ואילו  הכל,  בסך  גמרא  דפי 
תתקיים התוכנית ולא יהיו מבחנים בחודשים אלו. 

ולא  מסכתות,  של  בדילוגים  יהיה  עצמו  הלימוד 
למשל  כך  הש”ס.  מסכתות  כל  של  רצף  יישמר 
ברכות  מסכת  בלימוד  התוכנית  נבחני  יתחילו 
ולאחריה מסכת שבת. לאחר מכן ידלגו את מסכת 
השנה  ראש  מסכת  את  ללמוד  ויעברו  עירובין 
ולאחריה יומא, ידלגו את מסכת סוכה ויעברו מיד 
למסכת ביצה וכך לאורך כל הש”ס, כך שבקיץ של 
מסכת  את  התוכנית  לומדי  יסיימו  תשפ”ז  שנת 
נדה, ויתחילו את מחזור הלימוד השני, שיכלול את 

המסכתות עליהן דילגו במחזור הראשון. 

הדילוגים נועדו לאפשר ללומדי ‘דף הכולל’ לקנות 
השונים  הש”ס  בסדרי  ומעמיקה  יסודית  ידיעה 
כבר במחזור הלימוד הראשון, כשהיעד הסופי הוא 

לדעת בעזרת ה’ את הש”ס כולו. 
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 כללי
‘דף הכולל‘

גובה המלגה ב'דף הכולל' עד 200 שקלים בכפוף 	 
לגובה הציון ולכללים הבאים. 

מתאפשרת 	  בתוכנית  ההשתתפות  עתה  לעת 
אך ורק בארץ ישראל. 

בכל 	  הזכאים  מהנבחנים  ל-50%  יינתנו  המלגות 
חודש, לפי הגרלה שתיערך מדי חודש בחודשו 

בין הנבחנים – לפי הכללים הבאים. 

אברכי הכוללים המשתתפים בתוכנית ולומדים 	 
את חמשת הדפים השבועיים במסגרת הכולל, 
יוכלו להיבחן על הגמרא עם רש”י ותוס’ לקבלת 
מלגה מלאה, או על גמרא ורש”י בלבד, לקבלת 

חצי מלגה. 

אברכים שילמדו את חמשת הדפים השבועיים 	 
זמן  ובכל   , שלישי  בסדר  הסדרים,  בין  בשעות 
יקבלו  בכולל,  הלימוד  סדר  חשבון  על  שאינו 
מלגה מלאה גם אם ייבחנו על הגמרא עם פירוש 

רש”י בלבד. 

זכאים 	  יהיו  גדולות  ישיבות  ובחורי  בתים  בעלי 
קטנה  ישיבה  בחורי  ואילו  מלגה,  חצי  לקבלת 
יוכלו לערוך מבחנים במסגרת התוכנית, אך לא 

יצורפו למסלול קבלת המלגות. 

ולא 	  הזמנים,  בין  ימי  כוללת את  אינה  התוכנית 
יתקיימו מבחנים בחודשים אלו.

 למעונינים:
השלמת הש"ס

לצד סדר הלימוד של ‘דף הכולל’ תהיה גם ‘תוכנית 
במקביל  ללמוד  לאברכים  שתאפשר  השלמה’, 
מסכתות אחרות בימי שישי ובשבת קודש, בבין 
יוכלו  הם  וכך  לנכון,  שימצאו  עת  ובכל  הזמנים 
יילמדו  שלא  המסכתות  את  להשלים  בעצם 
במסגרת ‘דף הכולל’, כדי לסיים את הש”ס בעוד 

כשבע וחצי שנים. 

עם  בכולל  ללמוד  להם  תאפשר  התוכנית 
מסכתות  רוב  את  מסודרת  בצורה  החברותא 
הש”ס, ולהשלים את החסר באופן עצמאי בבית 

או עם חברותא אחר. 

על תוכנית ההשלמה לא יהיו מבחנים של ‘דרשו’, 
ולא יינתנו מלגות!

מקומות המבחן
בהמשך  תתפרסם  המבחן  מקומות  רשימת 

בעז”ה. 

 18:00 בין  בערב,  חמישי  בימי  ייערכו  המבחנים 
‘דרשו  של  הבחינה  ממוקדי  בחלק  ל-19:00, 
בכולל’. כוללי אברכים שילמדו לפי התוכנית )כל 
הכולל או קבוצה נכבדה מבין לומדיו(, יהיו זכאים 

לפתיחת מוקד בחינה מיוחד בכולל שלהם. 
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 לפתיחת מוקדי מבחן בכולל
הרה"ג ר' אהרן אתרוג: 053-313-1919

 לייעוץ לראשי הכוללים והסבר על התוכנית
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השלמהדף הכוללתאריךיום

ברכות בח' טבתראשון

ברכות גט' טבתשני

ברכות די' טבתשלישי

ברכות הי"א טבתרביעי

ברכות וי"ב טבתחמישי

עירובין ב י"ג טבתששי

עירובין ג י"ד טבתשבת קדש

ברכות זט"ו טבתראשון

ברכות חט"ז טבתשני

ברכות טי"ז טבתשלישי

ברכות יי"ח טבתרביעי

ברכות יאי"ט טבתחמישי

עירובין ד כ' טבתששי

עירובין ה כ"א טבתשבת קדש

ברכות יבכ"ב טבתראשון

ברכות יגכ"ג טבתשני

ברכות ידכ"ד טבתשלישי

ברכות טוכ"ה טבתרביעי

ברכות טזכ"ו טבתחמישי

עירובין ו כ"ז טבתששי

עירובין ז כ"ח טבתשבת קדש

ברכות יזכ"ט טבתראשון

ברכות יחא' שבטשני

ברכות יטב' שבטשלישי

ברכות כג' שבטרביעי

ברכות כאד' שבטחמישי

עירובין ח ה' שבטששי

עירובין ט ו' שבטשבת קדש

ברכות כבז' שבטראשון

ברכות כגח' שבטשני

ברכות כדט' שבטשלישי

ברכות כהי' שבטרביעי

ברכות כוי"א שבטחמישי

עירובין י י"ב שבטששי

עירובין יא י"ג שבטשבת קדש

ברכות כזי"ד שבטראשון

ברכות כחט"ו שבטשני

השלמהדף הכוללתאריךיום

ברכות כטט"ז שבטשלישי

ברכות לי"ז שבטרביעי

ברכות לאי"ח שבטחמישי

עירובין יב י"ט שבטששי

עירובין יג כ' שבטשבת קדש

ברכות לבכ"א שבטראשון

ברכות לגכ"ב שבטשני

ברכות לדכ"ג שבטשלישי

ברכות להכ"ד שבטרביעי

ברכות לוכ"ה שבטחמישי

עירובין יד כ"ו שבטששי

עירובין טו כ"ז שבטשבת קדש

ברכות לזכ"ח שבטראשון

ברכות לחכ"ט שבטשני

ברכות לטל' שבטשלישי

ברכות מא' אדררביעי

ברכות מאב' אדרחמישי

עירובין טז ג' אדרששי

עירובין יז ד' אדרשבת קדש

ברכות מבה' אדרראשון

ברכות מגו' אדרשני

ברכות מדז' אדרשלישי

ברכות מהח' אדררביעי

ברכות מוט' אדרחמישי

עירובין יח י' אדרששי

עירובין יט י"א אדרשבת קדש

ברכות מזי"ב אדרראשון

ברכות מחי"ג אדרשני

עירובין כ י"ד אדרשלישי

עירובין כא ט"ו אדררביעי

ברכות מטט"ז אדרחמישי

עירובין כב י"ז אדרששי

עירובין כג י"ח אדרשבת קדש

ברכות ני"ט אדרראשון

ברכות נאכ' אדרשני

ברכות נבכ"א אדרשלישי

ברכות נגכ"ב אדררביעי

השלמהדף הכוללתאריךיום

ברכות נדכ"ג אדרחמישי

עירובין כד כ"ד אדרששי

עירובין כה כ"ה אדרשבת קדש

ברכות נהכ"ו אדרראשון

ברכות נוכ"ז אדרשני

ברכות נזכ"ח אדרשלישי

ברכות נחכ"ט אדררביעי

עירובין כו א' ניסןחמישי

עירובין כז ב' ניסןששי

עירובין כח ג' ניסןשבת קדש

עירובין כט ד' ניסןראשון

עירובין ל ה' ניסןשני

עירובין לא ו' ניסןשלישי

עירובין לב ז' ניסןרביעי

עירובין לג ח' ניסןחמישי

עירובין לד ט' ניסןששי

עירובין לה י' ניסןשבת קדש

עירובין לו י"א ניסןראשון

עירובין לז י"ב ניסןשני

עירובין לח י"ג ניסןשלישי

עירובין לט י"ד ניסןרביעי

עירובין מ ט"ו ניסןחמישי

עירובין מא ט"ז ניסןששי

עירובין מב י"ז ניסןשבת קדש

עירובין מג י"ח ניסןראשון

עירובין מד י"ט ניסןשני

עירובין מה כ' ניסןשלישי

עירובין מו כ"א ניסןרביעי

עירובין מז כ"ב ניסןחמישי

עירובין מח כ"ג ניסןששי

עירובין מט כ"ד ניסןשבת קדש

עירובין נ כ"ה ניסןראשון

עירובין נא כ"ו ניסןשני

עירובין נב כ"ז ניסןשלישי

עירובין נג כ"ח ניסןרביעי

עירובין נד כ"ט ניסןחמישי

עירובין נה ל' ניסןששי
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השלמהדף הכוללתאריךיום

עירובין נו א' איירשבת קדש

ברכות נטב' איירראשון

ברכות סג' איירשני

ברכות סאד' איירשלישי

ברכות סבה' אייררביעי

ו' איירחמישי
ברכות 
סג-סד

עירובין נז ז' איירששי

עירובין נח ח' איירשבת קדש

שבת בט' איירראשון

שבת גי' איירשני

שבת די"א איירשלישי

שבת הי"ב אייררביעי

שבת וי"ג איירחמישי

עירובין נט י"ד איירששי

עירובין ס ט"ו איירשבת קדש

שבת זט"ז איירראשון

שבת חי"ז איירשני

שבת טי"ח איירשלישי

שבת יי"ט אייררביעי

שבת יאכ' איירחמישי

עירובין סא כ"א איירששי

עירובין סב כ"ב איירשבת קדש

שבת יבכ"ג איירראשון

שבת יגכ"ד איירשני

שבת ידכ"ה איירשלישי

שבת טוכ"ו אייררביעי

שבת טזכ"ז איירחמישי

עירובין סג כ"ח איירששי

עירובין סד כ"ט איירשבת קדש

שבת יזא' סיוןראשון

שבת יחב' סיוןשני

שבת יטג' סיוןשלישי

שבת כד' סיוןרביעי

עירובין סה ה' סיוןחמישי

עירובין סו ו' סיוןששי

עירובין סז ז' סיוןשבת קדש

השלמהדף הכוללתאריךיום

שבת כאח' סיוןראשון

שבת כבט' סיוןשני

שבת כגי' סיוןשלישי

שבת כדי"א סיוןרביעי

שבת כהי"ב סיוןחמישי

עירובין סח י"ג סיוןששי

עירובין סט י"ד סיוןשבת קדש

שבת כוט"ו סיוןראשון

שבת כזט"ז סיוןשני

שבת כחי"ז סיוןשלישי

שבת כטי"ח סיוןרביעי

שבת לי"ט סיוןחמישי

עירובין ע כ' סיוןששי

עירובין עא כ"א סיוןשבת קדש

שבת לאכ"ב סיוןראשון

שבת לבכ"ג סיוןשני

שבת לגכ"ד סיוןשלישי

שבת לדכ"ה סיוןרביעי

שבת להכ"ו סיוןחמישי

עירובין עב כ"ז סיוןששי

עירובין עג כ"ח סיוןשבת קדש

שבת לוכ"ט סיוןראשון

שבת לזל' סיוןשני

שבת לחא' תמוזשלישי

שבת לטב' תמוזרביעי

שבת מג' תמוזחמישי

עירובין עד ד' תמוזששי

עירובין עה ה' תמוזשבת קדש

שבת מאו' תמוזראשון

שבת מבז' תמוזשני

שבת מגח' תמוזשלישי

שבת מדט' תמוזרביעי

שבת מהי' תמוזחמישי

עירובין עו י"א תמוזששי

עירובין עז י"ב תמוזשבת קדש

שבת מוי"ג תמוזראשון

שבת מזי"ד תמוזשני

השלמהדף הכוללתאריךיום

שבת מחט"ו תמוזשלישי

שבת מטט"ז תמוזרביעי

שבת ני"ז תמוזחמישי

עירובין עח י"ח תמוזששי

עירובין עט י"ט תמוזשבת קדש

שבת נאכ' תמוזראשון

שבת נבכ"א תמוזשני

שבת נגכ"ב תמוזשלישי

שבת נדכ"ג תמוזרביעי

שבת נהכ"ד תמוזחמישי

עירובין פ כ"ה תמוזששי

עירובין פא כ"ו תמוזשבת קדש

שבת נוכ"ז תמוזראשון

שבת נזכ"ח תמוזשני

שבת נחכ"ט תמוזשלישי

שבת נטא' מנ”ארביעי

שבת סב' מנ”אחמישי

עירובין פב ג' מנ”אששי

עירובין פג ד' מנ”אשבת קדש

שבת סאה' מנ”אראשון

שבת סבו' מנ”אשני

שבת סגז' מנ”אשלישי

עירובין פדח' מנ”ארביעי

עירובין פהט' מנ”אחמישי

עירובין פוי' מנ”אששי

עירובין פזי"א מנ”אשבת קדש

עירובין פחי"ב מנ”אראשון

עירובין פטי"ג מנ”אשני

עירובין צי"ד מנ”אשלישי

עירובין צאט"ו מנ”ארביעי

עירובין צבט"ז מנ”אחמישי

עירובין צגי"ז מנ”אששי

עירובין צדי"ח מנ”אשבת קדש

עירובין צהי"ט מנ”אראשון

עירובין צוכ' מנ”אשני

עירובין צזכ"א מנ”אשלישי

עירובין צחכ"ב מנ”ארביעי

השלמהדף הכוללתאריךיום

עירובין צטכ"ג מנ”אחמישי

עירובין קכ"ד מנ”אששי

עירובין קאכ"ה מנ”אשבת קדש

עירובין קבכ"ו מנ”אראשון

עירובין קגכ"ז מנ”אשני

עירובין קדכ"ח מנ”אשלישי

עירובין קהכ"ט מנ”ארביעי

פסחים בל' מנ”אחמישי

פסחים גא' אלולששי

פסחים דב' אלולשבת קדש

שבת סדג' אלולראשון

שבת סהד' אלולשני

שבת סוה' אלולשלישי

שבת סזו' אלולרביעי

שבת סחז' אלולחמישי

פסחים ה ח' אלולששי

פסחים ו ט' אלולשבת קדש

שבת סטי' אלולראשון

שבת עי"א אלולשני

שבת עאי"ב אלולשלישי

שבת עבי"ג אלולרביעי

שבת עגי"ד אלולחמישי

פסחים ז ט"ו אלולששי

פסחים ח ט"ז אלולשבת קדש

שבת עדי"ז אלולראשון

שבת עהי"ח אלולשני

שבת עוי"ט אלולשלישי

שבת עזכ' אלולרביעי

שבת עחכ"א אלולחמישי

פסחים ט כ"ב אלולששי

פסחים י כ"ג אלולשבת קדש

שבת עטכ"ד אלולראשון

שבת פכ"ה אלולשני

שבת פאכ"ו אלולשלישי

שבת פבכ"ז אלולרביעי

שבת פגכ"ח אלולחמישי

פסחים יא כ"ט אלולששי

דף
הכולל

תוכנית מיוחדת מבית ’דרשו’
עפ״י הוראתו של מרן שר התורה

הגר״ח קניבסקי שליט״א

רוצה לדעת
את כל הש"ס? 

הצטרף ל'דף הכולל'
ותוכל ללמוד את הש"ס 
כולו בקצב שיאפשר לך 
להעמיק, לחזור ולשנן 

לפרטים והרשמה
פנה למשרדי 'דרשו' 

02-560-9000



דף
הכולל

תוכנית מיוחדת מבית ’דרשו’
עפ״י הוראתו של מרן שר התורה

הגר״ח קניבסקי שליט״א

רוצה לדעת
את כל הש"ס? 

הצטרף ל'דף הכולל'
ותוכל ללמוד את הש"ס 
כולו בקצב שיאפשר לך 
להעמיק, לחזור ולשנן 

לפרטים והרשמה
פנה למשרדי 'דרשו' 

02-560-9000

 לפתיחת מוקדי מבחן בכולל
הרה"ג ר' אהרן אתרוג: 053-313-1919

 לייעוץ לראשי הכוללים והסבר על התוכנית
הרה”ג ר' חיים קריזר: 052-7179048

דף
הכולל

תוכנית מיוחדת מבית ’דרשו’
עפ״י הוראתו של מרן שר התורה

הגר״ח קניבסקי שליט״א

רוצה לדעת
את כל הש"ס? 

הצטרף ל'דף הכולל'
ותוכל ללמוד את הש"ס 
כולו בקצב שיאפשר לך 
להעמיק, לחזור ולשנן 

לפרטים והרשמה
פנה למשרדי 'דרשו' 

02-560-9000


