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ישיבה על קברו
מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מרן רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל בהכוונת מרן רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי שליט"א,      ובנשיאות מרן הגר"ש שטינמן שליט"א

ניתן לאשר את ההשתתפות ולענות על  03-3080222 
השאלות בטלפון או בנדרים פלוס עד 

מחר בשעה 5:00 לפנות בוקר

תוצאות ההגרלות 
מתפרסמות מידי יום 

שלישי בעתון יתד נאמן, וכן 
 מעודכנות בטל'

 03-3080222 ובנדרים פלוס

ישיבה על קברו 
 סדרי לימוד לע"נ מרן 

רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

ּתֹוָרה ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבַאף

וזכות לימוד התורה תעמוד לכל המשתתפים ולכל עם ישראל, שכל החולים יתרפאו 
והבריאים לא יחלו, ונזכה לחדש ימינו כקדם בבתי התלמוד והיכלי הישיבות וקול 

התורה ישמע ברמה.

סדרי לימוד מיוחדים לימי בין הזמנים 
ולימים בהם הרבה מבני התורה יושבים בדד

 לאור המצב בו הרבה מבני התורה יושבים בדד בבתיהם, ועל פי הוראות מרן הגר"ש 

לימוד  "ישיבה על קברו" סדרי  מייסדת  ישיבה על קברו,  נשיא  שטיינמן שליט"א 
שליט"א  ורבנן  מרנן  הוראת  כפי  אלו,  ולימים  הזמנים  בין  לימי  המיוחדים  נוספים 
להתחזק ביותר בלימוד התורה בימים אלו, להשיב חרון אף ולהסיר מעלינו כל צרה 

וצוקה נגע ומחלה

בין כל העונים נכונה על אחד משבעת מסלולי הלימוד )2 שאלות מתוך 3(- תתקיים הגרלה 
מיוחדת של מסלולי "תורה שלמדתי באף" בה יזכו כל יום שני לומדים בסך 200 ₪ כל אחד. כל 
השתתפות במסלול נוסף משבעת המסלולים מזכה לכניסה נוספת להגרלה )המשתתף ועונה 

נכונה על כל שבעת המסלולים- יכנס להגרלה 7 פעמים(.

פרק אלו 
מציאות

עמוד ליום, 
)בשבת תתקיים 
חזרה על הדפים 
שנלמדו באותו 
שבוע( מסלול 
גמרא רש"י 

ומסלול תוספות.

משניות 
מסכת שבת

פרק ליום, 
)בשבת 

תתקיים חזרה 
על הפרקים 

שנלמדו באותו 
שבוע(. 

פרק כיצד מברכין 
עמוד ליום 

לפי הסדר של ארגון 
"דרשו" )בימים 

שישי שבת יתקיימו 
חזרות על הדפים 
הנלמדים(, מסלול 
גמרא רש"י ומסלול 

תוספות.

מסכת מכות, 
דף ליום

)בשבת תתקיים 
חזרה על 

הדפים שנלמדו 
באותו שבוע(, 
מסלול גמרא 
רש"י ומסלול 

תוספות.

הלימוד יתקיים בארבעה מסלולים:

הגרלה נוספת, תתקיים בסוף ימי הזמנים בין כל המשתתפים לפחות 25 פעמים במהלך 
החודש בשבעת סדרי הלימוד המיוחדים של "תורה שלמדתי באף" או בחלקם, ובה יוגרלו 

20  זכיות של 500 ₪ )כל 25 השתתפויות- מזכות בכניסה נוספת להגרלה, המשתתפים 100 
פעמים יכנסו 4 פעמים להגרלה(.


