ישיבה על קברו
מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מרן רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

ישיבה על קברו

בהכוונת מרן רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי שליט"א ,ובנשיאות מרן הגר"ש שטינמן שליט"א

סדרי לימוד לע"נ מרן
רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

מסיימים! ממשיכים! מתחילים!
ביום י"ג ניסן מסיימים
במסגרת ישיבה על קברו

מסכת חולין

מעמד הסיום בשעה 11:00
בבית מרן רשכבה"ג רבנו
הגר"ח קניבסקי שליט"א
ביום י"ד ניסן מסיימים
במסגרת ישיבה על קברו

מסכת תענית

מעמד הסיום בשעה 7:00
בבוקר בבית מרן הגר"ש
שטינמן שליט"א.

יום יום בפרק

ערבי פסחים

במסלולים גמרא,
תוספות ,מהרש"א-
הגרלות מיוחדות
ללומדים פרק ערבי
פסחים מחוץ להגרלות
הכלליות!

בסיום הלימוד אחרי שביעי
של פסח ,יתקיימו  5הגרלות
מיוחדות בסך  1000ש"ח לכל
המשתתפים לפחות  18ימים
בטחד מסלולי הלימוד.
מסלול ערבי פסחים ,נוסד בשיתוף עם
איגוד בני הישיבות קנדה ,בהנהלת
הרה"ג רבי אהרון דרייזין שליט"א,
ולהצלחת דוד בן רייזל שליט"א

ביום י"ד ניסן מתחילים
במסגרת ישיבה על קברו

מסכת בכורות
דף היומי

במסלולים גמרא רש"י ,תוספות
ביום שני של חוה"מ,
יתחילו בישיבה על קברו
מסלולים מיוחדים של
לימוד מסכתות

שבועות ,סוטה

בכל מסכת ילמדו גמרא
תוספות ומהרש"א.
המשתתפים יכנסו להגרלות
היומיות ,השבועיות
והחודשיות.

הזוכים בסך  1000ש"ח בהגרלה השבועית שנערכה בין
המשתתפים לפחות  5ימים באחד המסלולים בפרשת מצורע:

הרב נתנאל מנצור ,כולל תורה וחסד ,אשדוד .חומש רש"י
הבה"ח יחזקאל גפן ,ישיבת קול תורה ,בני ברק .חפץ חיים

בערב פסח

מתחילים!

ַמ ֶּס ֶכת ְּב ָרכֹות

עם מרן רשכבה"ג הגר"ח קניבסקי שליט"א
לרפואת הילד ישראל מרדכי בן דבורה

 3מסלולים :גמרא רש"י ,תוספות ,מהרש"א
מרן רשכבה"ג רבנו שה"ת רבי חיים קניבסקי שליט"א
מתחיל את הש"ס במסכת ברכות  -י"ד ניסן

ביום י"ד ניסן ,היום שמתחיל מרן רשכבה"ג שליט"א
מחדש את כל הש"ס ,מתחילים עימו גם בישיבה על
קברו לימוד מיוחד של מסכת ברכות ,דף ליום ,בשלושה
מסלולים :גמרא רש"י ,תוספות ,מהרש"א.
הגרלות מיוחדות ללומדים במסלולים אלו!
א .החל מערב פסח -היום שבו מתחיל מרן
רשכבה"ג שה"ת שליט"א את מסכת ברכות,
יתחילו עימו גם בישיבה על קברו מסלול
"מסכת ברכות" .במסגרת
לימוד נוסף
המסלול ילמדו כל יום דף ממסכת ברכות.
יש לומר לפני הלימוד :לרפואת הילד
ישראל מרדכי בן דבורה.
ב .במסלול "מסכת ברכות  -גמרא רש"י"
יהיו שלש שאלות מידי יום על הגמרא ורש"י.
במסלול "מסכת ברכות  -תוספות" יהיו
שלש שאלות נוספות על דברי התוספות בדף.
במסלול "מסכת ברכות  -מהרש"א" יהיו
שלש שאלות נוספות על דברי המהרש"א
בדף.
ג .בכל יום ויום ייערכו שתי הגרלות יומיות
בין כל המשתתפים בלימוד מסכת ברכות,
שענו נכונה על רוב התשובות לשאלות.

המשתתפים במסלול אחד ,יכנסו פעם
אחת להגרלה ,המשתתפים בשני מסלולים,
יכסנו פעמיים ,והמשתתפים בכל שלשת
המסלולים יכנסו להגרלה  3פעמים .ניתן
להשתתף במסלול אחד ,שניים או שלושה,
לפי יכלתכם .כמו כן ייערכו הגרלות
שבועיות וחדשיות על לימודים אלו ,כמו
כל מסלולי ישיבה על קברו.
ד .הזכיות בהגרלה הינם כפי כללי ישיבה
על קברו(אברכים  ,₪ 600בחורים בישיבות
גדולות  ,₪ 500בחורים בישיבות קטנות
כרטיסספר בשווי  ,₪ 300וילדים בש"ס).סדרי
הלימוד יפורסמו מידי יום עם שאר לימודי
ישיבה על קברו .ניתן לענות כל יום מהשעה
 5.00עד  5.00בבוקר שלמחרת וביום ו' ושב"ק
עד ראשון בבוקר באופנים ובזמנים הנהוגים
בישיבה על קברו.

הערכות מיוחדת ללימוד
ומענה בימי המועד
באופן מיוחד ,יתאפשר במוצאי
שביעי של פסח ,לענות על
שלושה ימי לימוד ,בסך כולל של
 60מסלולי לימוד ,על יום חמישי,
יום שישי שביעי של פסח ,ועל
שבת קודש .עם זאת יש להביא
בחשבון את מוצאי השבת הקצר
בו יש משימות רבות שלאחר חג
הפסח ,ולהערך בהתאם.
בנוסף יודגש ,כי על פי הכרעת
רבני ישיבה על קברו אין חשש
לעשות את המסלולים בחול
המועד גם בעמדות 'נדרים פלוס'.

הזוכים בהגרלות היומיות שנערכו בשבוע פר' מצורע:
שב"ק ,ר"ח ניסן
הגרלת ערבי פסחים
הרב יחיאל שולמן ,מודיעין עילית ₪600 .ערבי פסחים (מהרש"א)
הרב מנחם כהן ,כולל תפארת מרדכי ,ב"ב ₪600 .ערבי פסחים מהרש"א)

הגרלה יומית כללית
הרב שמואל ליבוביץ ,כולל רצופות ,מ"ע( ₪600 .קיצור שולחן ערוך)
התלמיד צבי פרידמן ,ת"ת זכרו תורת משה ,י-ם .ש"ס (קיצור שולחן ערוך)

יום ראשון ,ב' ניסן

יום שני ,ג' ניסן

יום שלישי ,ד' ניסן

יום רביעי ,ה' ניסן

יום חמישי ,ו' ניסן

יום שישי ,ז' ניסן

שב"ק ,ח' ניסן

הגרלת ערבי פסחים

הגרלת ערבי פסחים

הגרלת ערבי פסחים

הגרלת ערבי פסחים

הגרלת ערבי פסחים

הגרלת ערבי פסחים

הגרלת ערבי פסחים

הרב דוד ברלינגר ,כולל נחלת בנימין ,בי"ש ₪600 .ערבי פסחים (גמ' רשב"ם)
הרב א .רוזנבלט ,כולל מטה משה ,י-ם ₪600 .ערבי פסחים (מהרש"א)

הרב מרדכי לוצקין ,כולל ישיבת מיר ,י-ם ₪600 .ערבי פסחים (תוספות)
הרב ישעיה לברון ,כולל בעלזא ,אשדוד ₪600 .ערבי פסחים (גמ' רשב"ם)

הרב נפתלי מילר ,כולל הלפרין ,בני ברק ₪600 .ערבי פסחים (תוספות)
הרב י .אשר כהן ,כולל אוהל שמעון ,ירושלים ₪600 .ערבי פסחים (תוספות)

הבה"ח בן ציון זלמנוביץ ,ישי' צאנז ,נתניה ₪500 .ערבי פסחים (מהרש"א)
הרב גד פרוסקין ,כולל עטרת אבותינו ,ביתר ע ₪600 ..ע' פסחים (גמ' רשב"ם)

הגרלה יומית כללית

הגרלה יומית כללית

הגרלה יומית כללית

הגרלה יומית כללית

הגרלה יומית כללית

הבה"ח נהוראי מלכה ,ישיבת דברי חיים ,נתיבות( ₪500 .משנ"ב ליל הסדר)
הרב שלמה גוטמן ,ביתר עילית( ₪600 .משנ"ב ליל הסדר)

התלמיד יצחק מזרחי ,ת"ת בית אליהו ,בית שמש .ש"ס (חומש רש"י)
הבה"ח יחזקאל רוטשילד ,ישיבת עטרת שלמה ,ירושלים( ₪300 .משניות)

התלמיד קובי רוטברד ,ת"ת חכמת שלמה ,י-ם .ש"ס ערבי פסחים (תוס')
הרב רפאל מ .שטרן ,כולל פוניבז' ,ב"ב ₪600 .ערבי פסחים (גמ' רשב"ם)

הגרלה יומית כללית
הבה"ח נתנאל צייגר ,ישיבת שיח יצחק ,בני ברק( ₪300 .גמ' חולין)

הבה"ח משה ל .הולצמן ,ישי' כנסת יצחק ק"ס ,בי"ש( ₪500 .משנ"ב ליל הסדר)

הרב שמואל מזרחי ,כולל קול רפאל ,מודיעין עילית( ₪600 .חומש רש"י)
הבה"ח אברהם י .רוט ,ישיבת פוניבז' לצעירים ,ב"ב( ₪300 .גמ' תענית)

התלמיד צבי פלאי ,ת"ת דרך תבונה ,ירושלים .ש"ס (תוס' תענית)
הרב אליהו כהן ,ירושלים( ₪600 .קיצור שולחן ערוך)

ניתן לאשר את ההשתתפות ולענות על השאלות בטלפון או בנדרים פלוס עד מחר בשעה  5:00לפנות בוקר
תוצאות ההגרלות מתפרסמות מידי יום שלישי בעתון יתד נאמן ,וכן מעודכנות בטל'  03-3080222ובנדרים פלוס

לפרטים
נוספים
ולהרשמה:

03-3080222

הרב משה מנקין ,כולל ברסלב ,ב"ב ₪600 ,ערבי פסחים (רשב"ם)
הרב יחזקאל קליין ,כולל חסידים ,אלעד ₪600 ,ערבי פסחים (מהרש"א)

מוקדי
החלוקה

ברחבי הארץ ,בהם ניתן
להשיג כרטיס של סדרי
הלימוד היומי:

גב' ש .בן חיים ,ירושלים( ₪500 .קיצור שולחן ערוך)
הרב יחזקאל קליין ,כולל חסידים ,אלעד( ₪600 ,גמ' תענית)

התלמיד י .מאיר פורת ,ת"ת מענה שמחה ,י-ם .ש"ס ע .פסחים (גמ' רשב"ם)
הרב מנחם טריגר ,מודיעין עילית ₪600 .ערבי פסחים (מהרש"א)

הגרלה יומית כללית
התלמיד י .מאיר סעד ,ת"ת שערי דעת ,י-ם .ש"ס (קצוש"ע)

הרב יהושע ריסקין ,כולל אור יצחק ,י-ם( ₪600 .משנה ברורה  -דרשו)

ירושלים :מרכז :פרידמן ,סנהדריה המורחבת  116ג' .נוה יעקב :רוזנטל ,גואלק  .14רמות א' :זילבר צפרירים  .18/24רמות פולין :איתן ,רמות פולין  .55/23גבעת שאול:
מרגולין ,עזריאל  .1צפון :יעקבסון ,סורוצקין  .5בית וגן :שעיו ,הפסגה  .46רמת שלמה :ריינהולד ,הרשלר  .2/4בני ברק :שטיינהרטר ,אלחריזי  .3כהנמן ,מלצר  .12מן,
עוזיאל  .11דנציגר ,רוזנהיים  .2קוליץ ,יהודה הנשיא  .47ברקוביץ ,גניחובסקי  .7פרוכטר ,אברבנאל  .44בית שמש :רמה א' :אלחדד ,נחל איילון  ,23רמה ג' :סיילם ,עידו
הנביא  .4קריה :קוגל ,שפת אמת  33ביתר :מלאכי ,המגיד ממזריטש  .14פלנר ,ישמח ישראל  .4אשדוד :ליפשיץ ר"מ בעל הנס  .18/14אלעד :לנדו רמב"ם  .19שטיינמן,
התור  .3יונגר ,שמעון בן שטח  .7אופקים :יוליס ,תרשיש  .38נתיבות :קוזניץ ,נחלת שלמה  .11/1רכסים :שטיימן ,הורדים  4כ"ב ק"ג .מודיעין עילית :מרכז :שוב,
נתיה"מ  .9מזרח :גוטליב ,אבי עזרי  .18נאות הפסגה :שפירא ,הריטב"א  .18ברכפלד :בוים ,יהודה הנשיא  .13חיפה :רח' חרמון  ,25משפ' לייפער .חדש! עפולה :באואר,
עורבני  5כניסה ב' .רחובות :כהן ,עזרא 37

