‘
„ר˘ו  ‰ועוזו
‰סיום ‰עולמי ˙˘"פ

בשמחה של מצווה עבידנא יומא טובא לרבנן ותלמידיהון בכל רחבי תבל ,רבבי רבבות אלפי ישראל
לומדי 'הדף היומי' ,ורבבות משתתפי תכניות 'דרשו' אשר הגדילו ליטול על עצמם נועם עול הלימוד,
השינון והחזרה ,והעמידה במבחנים לידיעת 'הדף היומי' .ראו בני חביבי דעסקין בחדוותא דילי.

יחד שבטי ישראל נגיל ונעלוז בתורתינו הקדושה בעוז
ובתעצומות ,בשמחה אדירה ופורצת גבולות להאדיר את
לומדי התורה ,ולהרבות המצטרפים ללימוד 'הדף היומי'
ולמקבלים על עצמם את השינון והחזרה לידיעת התורה.
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י˘ר‡ל‡ ,ר"‰בˆ ,רפ˙‰ ,ונ‚רי‡ ,‰ו„ס˜ ,‰ייב ,ברלין,
˜ייפט‡ון‡ ,וסטרלי ,‰ונˆו‡ל ,‰מ˜סי˜ו ,וינ'‚ ,‰יברלטר,

’דרשו‘ צרפת

שנת הקמה∫ טבת¨ תשע¢ב

שם מלא∫ נפתלי לוי
תחום עיסוק שלכם∫ רב קהילה ואחראי על כולל ערב בפריז
קצת על ßדרשו ∫ßשיעורי ’דרשו‘ ’דף היומי בהלכה‘¨ לפחות כאן בפריז¨ מקשר את
כולנו לחיים היהודיים ולקיום ההלכות Æדווקא כאן בפריז¨ יש אמנם הרבה יהודים¨
אבל חשוב תמיד לחזק את ידיעת ההלכה האמיתית והמדויקת בקרב הציבור Æיש
כאן עשרות שיעורים ב‘דף היומי בהלכה‘ ו‘בבבלי‘¨ כאשר המהפכה של ’דף היומי
בהלכה‘ גרמה לכך שגם יהודים פשוטים יכולים לדעת היטב לעומק הלכות הנוגעות
ליום≠יום של כל יהודי באשר הוא יהודי Æאם יש מהפכה שדרשו עשתה בצרפת¨
היא המהפכה של ידיעת התורה לעומקהÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
¢ושים חלקנו עמהם© ¢כשאני מגיע למילים האלו אני חושב על ’דרשו‘ Æשנמשיך
להיות חלק מהמפעל הענק של מהפכת ’דרשו‘®Æ

’דרשו‘ אוקראינה

פינס˜‡ ,נטורפן‚ ,יטס‰ע„ ,מנ˘ס˙ר ,לונ„ון ,יו‰נסבור‚,
בו‡נוס ‡יירס ,לי˜וו„‡ ,פרי˜ ,‰מונטרי‡ול ,טורונטו

שנת הקמה∫ אדר¨ תשע¢א

שם מלא∫ אהרון מוטוז
תחום עיסוק שלכם∫ כולל של קהילה חרדית באודסה¨ עסק פרטי
קצת על ßדרשו ∫ßבאודסה יש פעילות ערנית של ’דרשו‘¨ ולאורך כל היום מתקיימים
לא מעט שיעורים של ’דף היומי בהלכה‘Æ
באוקראינה יש תופעה ייחודית של הרבה משתתפים שצמאים ללמוד¨ אבל לא
יודעים לקרוא אותיות עבריות¨ מה שהופך את האתגר למורכב יותר Æהמג¢ש צריך
להגיש את השיעור בצורה מאוד נגישה ופשוטה¨ והוא עושה זאת באמצעות שאלות
ואתגרים מעניינים שהוא מצב במהלך השיעור¨ כדי לעורר דיון בנושא Æאנחנו עושים
שימוש רב מאוד בהערות המחכימות במשנ¢ב של ’דרשו‘¨ שממש נוגעות לכל
יהודי¨ גם אלו הרחוקים ביותרÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
לְבִלְ ִתּי יִדַּח ִמ ֶמּנ נִדּÀחÆ

’דרשו‘ ארה“ב

שנת הקמה∫ תשנ“ט

’דרשו‘ גייטסד

שם מלא∫ אהרון גביוף
תחום עיסוק שלכם∫ מנהל סניף ’דרשו‘ בארה¢בÆ
קצת על ßדרשו’ ∫ßדרשו‘ עשה מהפכה באמריקה Æלמרות שיש כאן הרבה תורה¨ אבל
בזכות ’דרשו‘¨ מבחנים כעת הם חלק בלתי נפרד מהצורה שבה רבבות יהודים
לומדים¨ אם זה ’דף היומי הלכה‘ או ’בבלי‘Æ
זה גרם לכך שכל המושג של ’חזרה‘¨ נכנס מאוד לעולם התורה ביתר שאת Æהיום
אנחנו רואים¨ בזכות ’דרשו‘¨ שגם אצל החסידים וגם אצל הליטאים¨ אימצו את
המושג של חזרה על הלימוד¨ קיום מבחנים על בסיס קבוע ≠ מה שמצמיח כאן דור
מפואר של תלמידי חכמים אמתייםÆ

שנת הקמה∫ תשע¢א

שם מלא∫ משה ברוך קטנקא
תחום עיסוק שלכם∫ מג¢ש ומחבר ספרים
קצת על ßדרשו ∫ßמשיעור אחד שנפתח כאן לפני למעלה משמונה שנים¨ גייטסד זוכה
כעת לקיים לא פחות משישה שיעורי ßדירשו דף היומי בהלכה ßמדי יום ≠ שלוש
בבוקר ושלוש בלילה¨ שנמסרים על ידי בני תורה שהוכיחו את עצמם בידיעת
ההלכה וביכולתם להעביר את החומר בבהירות והתלהבות יוצאת דופן Æאת
ההצלחה הגדולה ניתן לראות באמצעות המגוון העשיר שמשתתף בשיעורים∫ בעלי
בתים¨ בחורים¨ תלמידי בית ספר¨ רבנים ואברכים שמקפידים להגיע לשיעורים על
בסיס יומיומי ולא יחמיצו אותם בשום אופן °תחושת הציפייה לסיום הבא של
’דרשו‘¨ יחד עם תחושת ההישג האדירה כשאנחנו רואים את המהפך שחוללנו כאן¨
נותנים כח לכל אחד ואחד מאיתנו¨ וגורמים לנו להגדיל את השאיפות שלנו עוד ועודÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫ ו ְ ֹקבֵץ עַל י Àד יַרְבֶּה ≠ משליÆ

משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחתÆ

דרשו בבלי

דפי גמרא
נבחנו במחזור
הקודם

אברכים נבחנו
במבחן אחד
על כל הש¢ס
והפכו להיות
ש¢ס אידן
דפי גמרא
בארבעה חודשים
≠ שעליהם
נבחנים בתוכנית
ßקנין תורהß

’דרשו‘ בלגיה

שנת הקמה∫ אדר ב ¨ßתשס¢ב

שם מלא∫ אברהם דוד קנאפפלער
תחום עיסוק שלכם∫ לומד בכולל
קצת על ßדרשו ∫ßהתחלנו את השיעור בתחילת המחזור השני של ’דף היומי בהלכה‘¨
ומאז אנחנו רק בפריחה ושגשוג Æיותר ויותר משתתפים בשיעורים שהעלו את
הרמה של ידיעת התורה וההלכה בקרב רבים וטובים בקהילה¨ ויש לנו למעלה מ≠∞≥
שיעורים רק כאן בבלגיה Æמה שמעניין אצלנו הוא¨ שהמשתתפים הם ממיטב תלמידי
החכמים שיש באטווערפן Æמגידי שיעורים¨ רבנים¨ דיינים¨ ומו¢צים שמשקיעים
הרבה זמן בלימוד השיעורים כי הם רואים את התרומה העצומה שיש ללימוד
המשנ¢ב בידיעת ההלכה באופן מובהק¨ הלכה למעשה Æואכן פרי עמלם ניכרÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
זכות גדול נפלה בחלקי להיות חלק קטן מהצוות של המוסד התורני הגדול בעולם¨
הפרוס בכל קצוות תבלÆ

מיליוני שעות לימוד תורה¨ מאות אלפי דפי גמרא¨ משניות¨ טור שלחן ערוך ו‘משנה
ברורה‘¨ הנלמדים ע¢י אלפי עמלי תורה¨ אברכים¨ בני ישיבות ובעלי בתים¨ ולמעלה מ
∞∞∞¨∞∞≤ נבחנים במגוון תכניות לימוד בגמרא הלכה ומוסר¨ הנבחנים במאות מקומות
תורה וישיבות בערים ומדינות בכל רחבי תבלÆÆÆ

זו תמצית סיפורה של מעצמת התורה הגדולה ≠ ‘דרשו ה ßועוזו‘ בכעשרים
וחמש שנות קיומה °אלו הם המספרים והעובדות שהפכו לחלק בלתי
נפרד מהוייתה של היהדות הנאמנה ועולם התורה ברחבי תבל°

במסגרת ארגון ßדרשו ßנבחנים היום רבבות אברכים ובני ישיבות ועמך בית ישראל במגוון
 ±¥תוכניות
מ≠±¥
תכניות לימודיות בש¢ס בהלכה ובמוסר¨ וכהיום הן עומדות על לא פחות מ≠
שונות שלכולן מטרה אחת משותפת∫ ¢להוסיף על הקיים ≠ ¢בהוספת שעות לימוד בין
הסדרים¨ בין הזמנים¨ בימי שישי ושב¢ק בכל עת ובכל זמן פנוי¢ Æולשמר את הקיים0 ¢
בעידוד השינון והחזרה על החומר הנלמד בחזרות ומבחנים¨ כאשר מלגת לימוד ניתנת
לכל נבחן ובכך מסייעת בעדו ומרוממתו כיאה לחייל בלגיונו של מלך מלכי המלכיםÆ

’דרשו‘ מנשסתר

שנת הקמה∫ אלול¨ תשס¢ג

שם מלא∫ חנוך גרינבלט
תחום עיסוק שלכם∫ רßßמ בישיבה
קצת על ßדרשו ∫ßבמנצßסטר ’דרשו‘ מספר סיפור מאחד מאוד Æציבור משתתפי
השיעורים בעירנו מורכב מכל העדות והחוגים שבכלל ישראל וכולם באים יחד
לשמוע דבר ה Æßיש כרגע ∏ שיעורים על ’דף היומי בהלכה‘¨ ועוד חבורה שבאים יחד
ללמוד בחברותא¨ וזה מלבד רבים וטובים שלומדים לבד¨ בחברותא או שומעים
השיעורים שבטלפון וכדוÆß
יש בין כולם הרגשה חמה ומשפחתית¨ ואיש אל רעהו יאמר חזק להמשיך בעבודה
קדושה זו Æקשר זה מתחזק כסדר עßßי סיומים הנערכים בפאר והדר מצד ארגון ßדרשו¨ß
ועולה על כולנה סיום הש¢ס המתוכנן בחורף ע¢י ’דרשו‘ כאן לראשונה בהיסטוריה
במנשסתר¨ כל זה מועיל מאוד לחזק את הלומדים¨ ולהוסיף לומדים חודשיםÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
התורה מחברת ביננו ומייצרת לנו משפחת לומדים מיוחדתÆ

‘
‘
מבחני „‰ף ‰יומי

והעםÆהתכנית
מטרת התוכנית∫ העצמת ידיעת התורה בקרב לומדי התורה¨ אברכי הכוללים¨ בני הישיבות והעםÆ
היא בית יוצר לאלפי תלמידי חכמים יודעי ש¢ס Æהתכנית על פרטיה ודקדוקיה נקבעה על ידי מרן הגרמ¢י
לפקוביץ זצוק¢ל במטרה לחזק את הלימוד העיוני¨ תוך קבלת היקף אדיר של ידיעה בכל מכמני הש¢סÆ
בßקנין תורה ßנבחנים אחת לחודש על שלושים דפי גמרא לפי סדר ßהדף היומיÆß
התוכנית מחולקת לשני מסלולים∫ אחד ≠ בו נבחנים על גמרא עם פירוש רש¢י הלימוד יהיה רק בבין
הסדרים Æוהשני¨ רף הדרישות גבוה יותר והמבחנים נערכים גם על פירוש התוספות ≠ לאלו הלומדים
עם תוספות ונבחנים¨ מתאפשר ללמוד את ∞≥ הדף גם בסדר שני ßÆהמבחן המסכם ßעל ∞≤ ±דפי
גמרא Æבנוסף¨ אחת לארבעה חודשים¨ מתקיים מבחן על החומר שנלמד במשך ארבעה חודשיםÆ
בהתאם לגובה הציון מקבלים הנבחנים מלגה כספיתÆ

’דרשו‘ הונגריה

שנת הקמה∫ אב¨ תשע¢ו

’דרשו‘ דרום אפריקה

שם מלא∫ קלטי דוד
תחום עיסוק שלכם∫ ראש ארגון ובית המדרש ¢לתי¢ב  למען תחיה היהודית בהונגריהÆ¢
קצת על ßדרשו ∫ßמשתתפי השיעור שלנו בבודפשט הם סטודנטים יהודים≠הונגרים¨
שהתחילו ללמוד דרכינו את הבסיס של הבסיס¨ לימוד אותיות הא¢ב Æבבודפשט יש
כ≠∞∞∞¨∞ πיהודים המנותקים זה כ≠≥ דורות מיידישקייט רח¢ל Æרק אחרי תקופה
ארוכה של חשיפה לתכנים יהודיים¨ ממש מאל¢ף¨ אפשר להגיע עם חלקם לרמה
שמאפשרת לפתוח עבורם מסגרת ישיבתית שכוללת לימוד ’משנה ברורה‘¨ גמרא
ומוסר Æאת המבחנים שלנו אנו מתרגמים להונגרית כדי שהשאלות תהיינה ברורותÆ
כמות הלומדים משתנה כל הזמן¨ שכן חלק כבר נסעו ב¢ה ללמוד בישיבות קדושות
בירושלים ובברלין¨ ומאידך יש לנו כל הזמן מצטרפים חדשיםÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
רחִי ֲאשֶר עÀלֶי דְבÀר ַי ֲאשֶר ַש ְמ ִתּי בְּפִי ¿ Àא י Àמשׁ ִמ ִפּי  ִמ ִפּי זַרְעֲ ּ ִמ ִפּי זֶר ַע זַרְעÀ ֲÀאמַר הß
ֵמעַ Àתּה וְעַד עוֹלÀםÆ

שנת הקמה∫ אב¨ תשע¢ב

שם מלא∫ אריה טבאק
תחום עיסוק שלכם∫ רב קהילה¨ מגיד שיעור
קצת על ßדרשו ∫ßלארגון ’דרשו‘ יש השפעה עצומה על הקהילה היהודית הקטנה
בדרום אפריקה Æמאות אנשים נחשפים לידיעת התורה בצורה העמוקה והמעשית
ביותר רק אודות הפעילות של ’דרשו‘ Æיש לנו אתר מיוחד שבו מפורסמים כל
השיעורים שלנו¨ ואנחנו עובדים על יישום לסלולארי שיעזור לחשוף את התכנית
להרחבת ידיעת ההלכה לעוד אנשיםÆ
דרשו‘ הפכה את עניין ’קביעת עיתים לתורה‘ למשהו שהוא חלק מהחיים של כל
יהודי כאן Æההבנה שהשתרשה כאן היא¨ שבדורנו¨ החיים כל כך לחוצים¨ שאם לא
נכניס בתוכם גם זמן ללימוד תורה באיכות¨ אנחנו נאבד את חיינו לריקÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
דרשו הוכיחה כי ¢קביעת עיתים ¢חשובה יותר מחיי מהאילוצים האישיים של האדםÆ

˜נין ˘"ס

מטרת התוכנית∫ שינון בלתי פוסק כדי להגיע לשליטה באלפי דפי הגמראÆ
לומדי התוכנית מעידים כי התוכנית מהווה את מרכז חייהם וכי רגעיהם נמדדים בפלס ונקצבים
במשורהÆ
המבחנים בתוכנית ßקנין ש¢ס ßמתקיימים אחת לחצי שנה¨ בסוף חודש תשרי ובסוף חודש ניסןÆ
בכל מבחן¨ נבחנים משתתפי התוכנית על כמות הדפים שנלמדה מאז החל מחזור ’הדף היומי‘ ועד
למועד המבחן Æכך¨ עם סיום הש¢ס¨ נבחנים המשתתפים על הש¢ס כולו במבחן אחד°

מאות הלומדים אשר נבחנו בשבע השנים האחרונות והגיעו לסיום הש¢ס¨ מהווים את העילית
של לומדי התורה ≠ ש¢ס אידן ≠ וכל אחד מהם בקיא בש¢ס כולוÆ

˜נין מ˘ניו˙

2500000
נבחנו עד היום
במסלולי
ההלכה של
’דרשו‘

נבחנים
בתוכנית
ßדרשו בכוללß

נבחנו במסגרת
תוכנית ßקנין הלכהß
המעמידה מורי
הוראה בישראל

ימי לימוד
במצטבר
במשנ¢ב

מספר
המוקדים
של תוכניות
ßדרשו בכוללß

ישיבות
ברחבי הארץ
מקיימות את
המבחנים במסלולי
¢בני הישיבות¢

מסלולי
לימוד
בהלכה

80338
9066
3835
2524
352
42
5

מטרת התוכנית∫ שאיפת קודש להגיע לשלמות Æהתוכנית נוסדה בביתו של שר התורה שליט¢א¨ מרן
שר התורה הגר¢ח קנייבסקי שליט¢א אמר לראשי ’דרשו‘∫ ”בכדי להגיע לסיום הש¢ס בשלמות¨ יש ללמוד
את כלל המשניות ©∞ ®±∂πמהמסכתות שאין עליהם ש¢ס בבלי“Æ
וכך במשך שבע שנים מסיימים הלומדים בתוכניות ’הדף היומי‘ של ßדרשו ßאת הש¢ס בתלמוד
הבבלי ואת ששת הסדרים במלואםÆ
בתוכנית זו יכולים להשתתף רק אלו הנוטלים חלק בßקנין תורה ßוהיא כללה במחזור הנוכחי מאות
רבות של לומדיםÆ
על מבחנים אלו זוכים הנבחנים לתוספת מלגה¨ ובעיקר¨ זוכים לכך שבסיום הש¢ס¨ הם זוכים באמת
לסיים את הש¢ס כולוÆ

י˘ר‡ל‡ ,ר"‰בˆ ,רפ˙‰ ,ונ‚רי‡ ,‰ו„ס˜ ,‰ייב ,ברלין ,פינס˜‡ ,נטורפן‚ ,יטס‰ע„ ,מנ˘ס˙ר ,לונ„ון ,יו‰נסבור‚,
˜ייפט‡ון‡ ,וסטרלי‰ונˆו‡ל ,‰מ˜סי˜ו ,וינ'‚ ,‰יברלטר ,בו‡נוס ‡יירס ,לי˜וו„‡ ,פרי˜ ,‰מונטרי‡ול ,טורונטו

259810
211962
55094
52132
47848

’דרשו‘
בהפצה∫

ספרי משנ¢ב
נמכרו וחולקו

כרכים בודדים
בכריכה קשה
ובכריכה רכה

ßחומש דרשוß
במהדורה
הרגילה נמכר
וחולק

’דרשו‘ ארגנטינה

שם מלא∫ דניאל כהן
תחום עיסוק שלכם∫ ר¢מ ומגיד שיעור
קצת על ßדרשו ∫ßהמילה ’דרשו‘ הפכה כאן לשם נרדף למהפכה °אברכים¨ בחורים¨
בעלי בתים ≠ כולם מאוחדים סביב ’הדף היומי בהלכה‘ ו‘בגמרא‘ Æפגישות עסקים¨
שמחות משפחתיות ואירועים רבים סובבים סביב המבחן והחזרה לקראתו ’דרשו‘Æ
היוזמות התורניות המהפכניות של ’דרשו‘ שינו הרגלים שהיו נהוגים בעיר שנים
רבות Æכמו למשל¨ הליכה מחוץ לתחום וכו‘ הוכן כאן קונטרס מיוחד על הנושא
מאחד מהלומדים בשיעור של ’דרשו‘ Æאין יהודי דתי כאן בבואנוס איירס שאינו
מכיר את ’דרשו‘ ומודע למהפכה העצומה שלה הארגוןÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
¢אִם≠י ִ ְהי ֶה נִדַּ Àח בִּ ְקצֵה ַה ּÀש Àמי ִם ִמ Àשּם י ְ ַקבֶּצְÀהו ≠ ¢דווקא מארגנטינה שבדרום אמריקה¨ ממש
מסוף העולם¨ מגיעים הנבחנים המעולים ביותר ומקבלי הציונים הגבוהים ביותר במבחני דרשו°

’דרשו‘ מקסיקו
חלק ג ßבמשנ¢ב
העוסק בהלכות
שבת¨ החלק
המבוקש והנפוץ
ביותר
סטים של משנה
ברורה במהדורת
ßדרשו ßנמכרו
וחולקו

˜נין ‰לכ‰

שנת הקמה∫ תשס¢ד

28262

ספרי החפץ
חיים כדוגמת
ßנדחי ישראל¨ß
ßשם עולםß
ואחרים
עותקים של
ספרי ßשמירת
הלשון ßנמכרו
וחולקו

שנת הקמה∫ תשע¢א

שם מלא∫ משה פרץ
תחום עיסוק שלכם∫ כשרות¨ רבנות
קצת על ßדרשו ∫ßיש כאן קהילות גדולות של אברכים Æעם זאת¨ יש גם ציבור גדול
שעובד¨ והשיעור שלנו מופנה לבעלי בתים הקובעים עתים לתורה Æיש בשיעור
שלנו אנשי עסקים שבמשך היום עסוקים מאוד¨ אבל במסירות נפש ממש מגיעים
לשיעורים של ’דרשו‘¨ נוטלים חלק במבחנים ובפעילות¨ ורואים עליהם את השינוי
הגדול Æהדבר הגדול ביותר של ’דרשו‘ היא הדגש שלהם על ידיעת התורה¨ ולא רק
על לימוד התורה Æהדבר הזה מכניס עוד מימד חשוב מאוד ונותן סיפוק גדול יותר
ללומד¨ שבאמת מרגיש תלמיד חכם מאחר ויש לו ידע נרחב יותר ומעשי יותר
בהלכהÆ
משפט קצר שמאפיין את הפעילות שלך∫
מחויבות הלימוד שנוצרת ע¢י תכניות דרשו היא זו המביאה להצלחה בלימודÆ

„‰ף ‰יומי ב‰לכ‰

מטרת התוכנית∫ למלא את החסר הגדול שהיה בעולם התורה במסגרות

מטרת התוכנית∫ לימוד יומי של המשנ“ב בכל מקום בעולם בכל יוםÆ

התכנית נהגתה ע“י גדולי הדור שליט¢א מרן הגרי¢ש אלישיב זצ¢ל¨ מרן
בעל שבט הלוי הגר¢ש וואזנר זצ¢ל ומרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט¢אÆ
למעלה מעשור שנים לאחר היווסדה של התוכנית¨ ניתן לקבוע כי אכן
היא מהווה פריצת דרך∫ אלפי אברכים יושבים בחטיבה אחת ועוסקים
בהלכה כשלפניהם מטרה ברורה ≠ לדעת את ßאורח חיים ßוßיורה דעהß
בצורה יסודית ומקיפהÆ
בתוכנית שני שלבים∫ שלב א‘ הלכות שבת¨ יו¢ד ח¢ב¨ בשר וחלב¨
תערובת¨ כלי ספק ספיקא¨ מליחה והלכות פסח ≠ חמץ ומצה Æשלב ב‘∫
הלכות מקוואות¨ ריבית¨ סוכה וארבעת המינים¨ תרומות ומעשרות¨
שביעית והלכות נוספות Æהמחזורים בני חמש וחצי שנים Æהמבחנים הם
חצי שנתייםÆ
ßקנין הלכה ßהפכה למגדלור על פיו נושק דבר בקרבם של אלפי תופסי
תורה ושוחרי הלכה בכל רחבי תבלÆ

תוכנית זו מרגילה ומחנכת את עשרות אלפי הלומדים¨ לסדר יום הלכתי
לדעת לחיות כיהודים על פי ההלכהÆ
הגדיר מרן הגראי¢ל שטיינמן זצ¢ל∫ ¢כאשר המהר¢ם שפירא מלובלין ייסד
את ’הדף היומי‘¨ היו שאמרו היאך ילמדו כולם מסכתות וסוגיות שחלקן
מושגים קשים ולא מוכרים והיום כולם מבינים עד כמה היה זה תיקון גדולÆ
הוא הדין גם לגבי ßהדף היומי הלכה Æßוברבות הימים יבינו כולם עד כמה
מדובר בתיקון גדול וחשוב שצפוי לחולל גדולות ונצורותÆ¢
התוכנית נוסדה בשנת תשס¢ח¨ כאשר מרן רבינו הגרי¢ש אלישיב זצ¢ל
שח לßדרשו¢ ≠ ßכעת יש לחזק את לימוד ההלכה במשנה ברורהÆ¢
במסגרת התוכנית אליה הצטרפו רבבות יהודים¨ לומדים המשתתפים
עמוד ’משנה ברורה‘ יומי בתוספת לעמוד ßמוספים וביאורים ßשל
’דרשו‘¨ פסקים מגדולי הפוסקים שהכריעו בדברים המעשיים
המצויים בזמננוÆ
מלבד השיעורים בכל העולם¨ הדפיס ’דרשו‘ מהדורה מיוחדת של
’המשנה הברורה‘ אשר הופצה בכל רחבי העולם היהודיÆ

מטרת התכנית∫ לגרום לאלפי בחורים בישיבות להיות מעוררי השחרÆ
במסגרתו משתתפים לומדי התוכנית מדי יום שעה לפני תפילת שחרית
בסדר לימוד מיוחדÆ
בסדר משננים הבחורים את דפי הגמרא הנלמדים בסדר ב ≠ ßבקיאות Æהלימוד
בחברותות עם אור הבוקר לפני תחילת יום הלימודים הרשמי בישיבהÆ
המלגות מחולקות לפי הציונים ולפי ההשתתפות בשעת הסדר
והעמידה בזמניםÆ

„ר˘ו בכולל

לימוד הלכתיות עיוניות¨ במסגרת התכנית עמלים המשתתפים על מהפכה היסטורית °°°זה מה שחולל ßהדף היומי בהלכה ≠ ßלימוד
לימוד עיוני ומעמיק במקורות ההלכה בגמרא ובראשונים¨ בטור בבית דף ’משנה ברורה‘ דבר יום ביומו¨ עשרות אלפי יהודים בכל רחבי
יוסף ובשולחן ערוך¨ ובדברי הפוסקים ונושאי הכלים עד לפסיקה הארץ והעולם¨ לומדים בכל יום את אותן הלכות ב‘משנה ברורה‘
ההלכתית בזמנינו ≠ ¢לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ¢כפשוטוÆ
ומוצאים להם שפה הלכתית ולימוד יומי משותפיםÆ

„ר˘ו בו˜ר

ספרי ßחפץ חייםß
ßדרשו ßעם פירוש
ßביאורים ומוספים¨
נמכרו וחולקו

מטרת התוכנית∫ לימוד ’המשנה ברורה‘ בין סדרי הכולל Æבßדרשו בכוללß
משתתפים למעלה מאלפיים אברכים¨ אשר מדי חודש נבחנים על
הנלמד Æחלק ניכר מאותם בני עלייה¨ לומדים בעיון ונבחנים במסלול
בחינה הכולל את השערי תשובה והשער הציון Æהמבחנים בסוף כל חודש
נעשים במסגרת הכולל להקל על האברכיםÆ

חומשים
במהדורה
גדולה במיוחד
נמכרו וחולקו

חומשים
במהדורה קטנה
נמכרו וחולקו

10600
11292
5982
3887

˜נין חכמ‰

מטרת התוכנית∫ במסגרת תוכנית זו עוסקים נבחני ßדרשו ßבקניין חכמה
ודעת¨ תוך עיון בדבריהם של גדולי הדורות אשר על ספריהם ועל תורתם
הושתתו ספרי המוסר בדורות האחרונים והראשונים Æכאשר גדולי הדור
מסבירים את נחיצות החיזוק הנדרש בנושא של לימוד חכמה ומוסרÆ
חומר הלימוד∫ פרק הראשון של ßתומר דבורה ßלהרמ¢ק¨ ספר ßארחות חיים
להרא¢ש ¨ßארחות צדיקים¨ מסכת אבות עם פירוש רבינו יונה ומסילת ישריםÆ
התוכנית היא לימוד שבעה ימים בשבוע¨ במשך כשנה וחציÆ

˜נין ˘ביעי˙

מטרת התוכנית∫ השרשת מצוות שביעית על כל כלליה¨ דקדוקיה
ופרטיה¨ והפיכתה לנחלתם של מאות בני תורהÆ
תוכנית מיוחדת לשנת השמיטה¨ לימוד הלכות שביעית ≠ ßקנין שביעיתÆß

מ˜„˘י ˘ביעי

מטרת התכנית∫ להרחיב את שעות הלימוד בישיבות הקדושות Æבמסגרת זו
משתתפים אלפי בחורים המקדישים את סופי השבוע שלהםÆ
בקיץ∫ סדרי הלימוד שעתיים לפני כניסת השבת ושעתיים נוספות לפני
תפילת מנחה של שבת Æבחורף∫ סדרי ’מקדשי‘ שעתיים בליל שבת
ושעתיים נוספות במוצאי השבת Æראש ישיבת מיר¨ מרן הגרנ¢צ פינקל
זצוק¢ל אמר∫ ¢יש לידע שימי שישי ושבת¨ זהו זמן של ßשטייגען ßואם
ידע האדם לנצלם¨ הוא יעלה במעלות היראה והידיעה בלימוד התורהÆ

˙למו„ו בי„ו

מטרת התכנית∫ שייצא בן הישיבה מבין כתליה בסיומו של יום לימוד¨
שבוע לימוד¨ חודש וזמן שלם¨ כאשר ßתלמודו בידו Æßאלפי בחורי
ישיבות במסלול ייחודי המייצר שעות נוספות של לימוד תורה¨ חזרה
ושינון ≠ בין הסדריםÆ

