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חמישי ב  יום 
יקרה  זה  הקרוב 
ה־12.  בפעם 
יהודים  אלפי  מאות 
את  יסיימו  תבל  ברחבי 
מסכת  של  האחרון  הדף 
הבבלי,  בש“ס  נידה 
לימוד  סיום  את  ויציינו 
בתום שבע  כולו,  הש“ס 
שנים וחצי ו־2,711 דפי 
גמרא. לאחר תקופה כל 
לימוד,  של  ארוכה  כך 
לעצמם  ייקחו  לא  רובם 
של  אחד  יום  אפילו 
על  יחלמו  ולא  חופשה, 
למחרת  ממש  הפסקה. 
הדף  את  יפתחו  הם 
מסכת  של  הראשון 
מחזור  ויתחילו  ברכות 

נוסף של לימוד. 
ללימוד  הרעיון  את 
הרב  הגה  היומי  הדף 
מלובלין  שפירא  מאיר 
ראש  )1887־1933(, 
לובלין  חכמי  ישיבת 
שקיבל  לאחר  שבפולין, 
שניים  של  ברכתם  את 

ישראל  רבי   - תקופה  באותה  הדור  מגדולי 
ורבי  חיים‘(,  )‘החפץ  מראדין  הכהן  מאיר 
אברהם מרדכי אלתר )האדמו“ר מגור(. מטרתם 
של הרבנים הייתה ליצור בסיס למדני משותף 
לכל לומדי התורה בעולם ולהבטיח קביעות 
ב־ט‘ באלול תרפ“ג,  יומי.  ומחויבות ללימוד 
21 באוגוסט 1923, נחשפה תוכניתם במסגרת 
בפולין,  ישראל  אגודת  תנועת  של  כנס 
השנה  בראש  מכן,  לאחר  שבועות  ושלושה 
המחזור  סיום  לדרך.  הלומדים  יצאו  תרפ“ד, 
הראשון של הדף היומי התקיים ב־ט“ו בשבט 

תרצ“א, 1931. 
מי שנתן דחיפה גדולה למסגרת הלימוד 
‘מאורות  ארגון  הוא  האחרונות  בשנים  הזו 
ידי  על   1999 בשנת  שנוסד  היומי‘,  הדף 
הכנסת  בית  רב  קובלסקי,  דוד  חיים  הרב 
של חסידי סוכטשוב בבני־ברק. הארגון יוזם 

מאות שיעורים בכל רחבי הארץ, מכשיר מגידי שיעורים ומוציא לאור עזרי לימוד וגיליון 
שבועי העוסק בנושאים אקטואליים שקשורים לדפי הגמרא שנלמדו באותו שבוע. באתר 
נוסף  הפרונטליים. אתר  מידע על השיעורים  ולקבל  וידאו  ניתן לצפות בשיעורי  הארגון 
המרכז מידע בנושא הוא ‘פורטל הדף היומי‘, שבין היתר גם משדך חברותות בין לומדים 

ממקומות שונים. 
הלומדים מספרים כי 
התורה,  ללימוד  מעבר 
ולהתמדה,  לקביעות 
הדף היומי מצליח לייצר 
בין  ומיידי  טבעי  חיבור 
יושב  שונים.  אנשים 
או  ברכבת  אדם  לו 
אחר  ציבורי  מקום  בכל 
מולו  בידו,  הגמרא  עם 
שמעולם  אדם  מתיישב 
ופתאום  פגש,  לא 
הוא  שגם  מתברר 
מלומדי הדף היומי. כמו 
שני ישראלים שנפגשים 
מוצאים  בחו“ל, השניים 
חומר  בזכות  חיבור 
הלימוד המשותף. “איזה 
דף היום?“ שואל האחד, 
שניתנת  והתשובה 
להתגלגל  עשויה 
ארוכה,  לשיחה  לעתים 
גם  וכמובן  הגמרא  על 
על דברים שמעבר לה. 

המשותף  הדף  מול 
רבנים  שווים.  כולם 

עסקים,  ואנשי 
ופועלי דחק, אשכנזים,  אנשי אקדמיה 

דתיים־לאומיים  חרדים,  ספרדים, 
דתיים  שאינם  כאלו  ואפילו 

הגדוש  במקום  דווקא   –
כולם  חכמים,  מחלוקות 

משותפת  שפה  מוצאים 
מחלוקות,  אין  שבה 

אין חצרות ופילוגים, 
ואין  התנשאות  אין 
כולם  הסתגרות. 
לומדים את אותן 
השורות ואומרים 
אותן  את 

המילים. 
סיום  לרגל 
המחזור הנוכחי, 
לחפש  הלכנו 
את לומדי הדף היומי במקומות טיפה פחות צפויים מישיבות 

ובתי מדרש, ומתברר שיש לא מעט הפתעות. 0

dyokan@makorrishon.co.il :לתגובות

סוגרים דף

לנסיעות באוטובוסים, לחדרי ישיבות 
של אנשי עסקים, לבתי חולים וגם 

לבתי כלא - הדף היומי הצליח 
לחדור לכל מקום ולקנות לו קהל 
נאמן. כמעט תשעים שנה לאחר 

שהרעיון יצא לדרך, ורגע לפני סיום 
הש“ס והתחלה חדשה, יצאנו לפגוש 

את תוצאות המהפכה
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רק  שלא  מתברר 
חלק  נוטלים  גברים 
היומי:  הדף  בלימוד 
לנשים  התורני  במכון 
בירושלים  ‘מתן‘ 
את  השבוע  תסיים 
של  קבוצה  גם  הש“ס 
הנשי  השיעור  נשים. 
המדרש  בבית  מתקיים 
רלב“ג  ברחוב  מתן  של 
בימים  בירושלים, 
חמישי  עד  ראשון 
השיעור  בבוקר.  ב־8:10 
רק  לא  מתייחד 
אלא  אותו,  בפוקדות 
השיעורים,  במוסרי  גם 
תמיד  כמעט  שהם 
מתן.  בוגרות  מוסרות, 
את  מעביר  פעם  מדי 

השיעור אחד הרבנים שמלמדים במתן. 
התלמודי  המכון  תלמידות  הובילו  הדף  ללימוד  היוזמה  את 
הראשוני  בגרעין  היו  נשים   12 שלו.  ובוגרות  מתן  של  העיוני 
שתורתן  כאלו  רק  ולא  נוספות,  אליו  הצטרפו  הזמן  ובמשך 
אומנותן. מייסדת השיעור ירדנה קופ־יוסף מדווחת על בין שמונה 

ל־15 נשים שמשתתפות 
קבוע,  באופן  בשיעור 
משתתפות  וכארבעים 

בסך הכול.
לומדות  חמש 
כל  את  השבוע  יסיימו 
שלוש  במתן,  הש“ס 
משפחה.  קרובות  מהן 
ההצלחה  בעקבות 
לפני  נוסד  הירושלמית 
דף  שיעור  שנים  ארבע 
בסניף  גם  לנשים  יומי 
מתן,  של  בית־שמש 
כנסת  בבית  הממוקם 
‘נצח מנשה‘ בעיר. קופ־
היא  כי  אומרת  יוסף 
בהבדלים  מבחינה  לא 
משמעותיים בין הלימוד 
הגברי לזה הנשי, למעט 
מתביישות  אינן  מגברים,  יותר  כנראה  שנשים,  העובדה  אולי 
גם  היא  מהנלמד.  קושי  או  התפעלות  ולהביע  שאלות  לשאול 
מספרת שקבוצת הלומדות הפכה למעין קבוצת תמיכה. לדבריה, 
“יש המון אכפתיות הדדית בין הנשים מבלי שזה יפגע ברצינות 

הלימוד“. 

הקבועים  הנוסעים 
בין  המשייט   ,402 בקו 
לירושלים,  בני־ברק 
את  מכירים  כבר 
התופעה. דקות ספורות 
לדרך  היציאה  לאחר 
הנוסעים,  אחד  קם 
מציע להם שתייה קלה, 
רשותם  את  ומבקש 
הדף  את  בקול  ללמד 
חיים  הרב  זהו  יומי. 
קירשנבוים,  בנימין 
שכבר  קאליב,  חסיד 
מעביר  שנים  תשע 
בנסיעותיו  שיעורים 
היומיות לרבו שמתגורר 
ובנסיעות  בירושלים, 
שבבני־ לביתו  חזרה 
לא  קירשנבוים  ברק. 

מסתפק רק בשיעור אחד, אלא עושה זאת בכל נסיעותיו במהלך 
שבו  ביום  שירות.  במונית  אם  ובין  באוטובוס  זה  אם  בין  היום, 
שוחחנו הוא העביר ארבעה שיעורים כאלו. להערכתו, מדי שנה 

הוא מוסר כ־300 שיעורים על גלגלים.
קודם  מקפיד  קירשנבוים  דתית,  בכפייה  יואשם  שלא  כדי 
של  רשותם  את  מבקש  הוא  כך  אחר  מהנהג,  רשות  לבקש  כול 
הגברים ושל הנשים באוטובוס, ורק לאחר אישורם מתחיל ללמד. 
ערכת הלימוד שאיתה הוא עולה לאוטובוס כוללת חוברות של 
אטמים  וגם  רמקול  כוסות,  שתייה,  בקבוקי  כיפות,  גמרא,  דפי 

אלו  בעבור  לאוזניים 
מעדיפים  זאת  שבכל 

לישון. 
מודה  קירשנבוים 
הנהגים  כל  שלא 
הרעיון.  את  אוהבים 
יש אמנם כאלה שממש 
מחכים שיפצח בלימוד, 
שמודיעים  גם  יש  אבל 
עלייתו  עם  מיד  לו 
אין  כאן  לאוטובוס: 
קירשנבוים  שיעור! 
משוכנע  מצדו 
שלו  הגמרא  ששיעורי 
משפיעים על הנוסעים. 
חמישה  על  מספר  הוא 
שהחליטו  יהודים 
בעקבות הלימוד להניח 
נהגי  ועל  תפילין, 
אוטובוס שאמרו לו כי שיעוריו מצילים אותם מתאונות דרכים. 

נוסף  ממנו  לקבל  זוכים  הנוסעים  מסכת,  מסיים  כשהוא 
עדיין  הוא  השבוע,  איתו  כשדיברנו  בורקס.  גם  הקרה  לשתייה 
האדמו“ר  רבו,  הש“ס.  סיום  את  יחגוג  כיצד  לומר  ידע  לא 
מקאליב, יסיים את הש“ס בבית המדרש של החסידות בירושלים. 
קירשנבוים עוד מתלבט אם להסתפק בסיום החגיגי עם הרב, או 
לחגוג גם עם נוסעי האוטובוס. “אני לא מחפש פרסום לשיעורים 
שלי“, הוא אומר. “אני רק רוצה שיהיו עוד ועוד שיעורים כאלו 

בקווי אוטובוס בכל רחבי הארץ“.

שנים  שבע  לפני 
המחזור  כשהחל  וחצי, 
היומי,  הדף  של  הנוכחי 
פנו לרב יהושע רוזנברג 
כמה אנשי קבע ששירתו 
האוויר  חיל  בבסיס 
ממנו  וביקשו  בתל־נוף 
בבסיס  אצלם  שיעביר 
יומי.  בדף  שיעור 
תושב  אז  רוזנברג, 
לבקשה  נענה  רחובות, 
והגיע מדי יום לתל־נוף. 
בהעברת  התמיד  הוא 
השיעור גם לאחר שעבר 
במודיעין־ להתגורר 

הוא  השבוע  עילית. 
חיל  אנשי  עם  יסיים 

האוויר את כל הש“ס. 
בתל־נוף  בשיעור 
חמישה  בין  משתתפים 

לעשרים איש מדי יום, רובם אנשי קבע, אחרים חיילים בסדיר. 
אוויר,  צוות  ואנשי  טייסים  גם  היו  לאורך השנים  הלומדים  בין 
והרב רוזנברג זוכר מקרים שבהם לומדים הוקפצו בעיצומה של 
סוגיה לפעילות מבצעית. לדבריו, הוא חש סיפוק גדול כשהוא 

חיילים  על  שומע 
בישיבה  ללמוד  שבחרו 
הצבאי,  שירותם  לאחר 
השתתפותם  בעקבות 

בשיעוריו. 
הרב  של  השיעור 
בשעת  מתקיים  רוזנברג 
הכנסת  בבית  צהריים 
החיילים   הבסיס.  של 
דף  שיעור  על  מדווחים 
שמתקיים  נוסף  יומי 
שיעור  במקום, 
מוותרים  שמשתתפיו 
ארוחת  על  למענו 
הצהריים. מפקד היחידה 
שוכנע  לא  שלהם 
השיעור  בנחיצות 
זמן  להקצות  ובצורך 
והציע  בעבורו,  ייחודי 
להם לקיים את הלימוד 
ברירה,  בלית  הצהריים.  לארוחת  שמוקדשות  הדקות  בארבעים 
והם  היום,  מרק  פני  על  הגמרא  את  להעדיף  הלומדים  החליטו 
מקופסאות  צהריים  ארוחת  אכילת  כדי  תוך  הדף  את  לומדים 

שימורים.

ורבע  שתיים 
מגדלי  בצהריים, 
הסמוכים  התאומים 
למתחם הבורסה ברמת־

דין,  עורכי  כ־15  גן. 
ואנשי  היי־טק  עובדי 
מתכנסים  עסקים 
בבית הכנסת של בניין 
של  לשיעור  המשרדים 
היומי.  בדף  שעה  חצי 
לפני  נוסד  השיעור 
ידי  על  שנים  כעשר 
קובלסקי,  משה  הרב 
חיים  הרב  של  אחיו 
הדף  מ‘מאורות  דוד 
היומי‘. בשמונה השנים 
אותו  מוסר  האחרונות 
גרוסברד  מאיר  הרב 
גרוסברד  מבני־ברק. 
כל  לפתוח  מקפיד 
שנלמד  בדף  שיעור 
באותו יום בכל העולם, 

דף  של  הנוקשה  לקצב  להיצמד  לו  קשה  כי  מודה  הוא  אולם 
ביום. לדבריו, בגלל שרבים מהנוכחים הם עורכי דין, מתפתחים 

מעט  לא  בשיעור 
בעיקר  ערים,  דיונים 
כשנושאי הדף משיקים 

לעולם המשפט. 
המשתתפים  אחד 
הוא  בשיעור  הקבועים 
עו“ד עדי קידר, היועץ 
ארגון  של  המשפטי 
בהגנה  המתמחה  ‘חננו‘ 
קידר,  ימין.  פעילי  על 
שמחזיק  נתניה  תושב 
דין  עורכי  משרד 
של  החמישית  בקומה 
אחד ממגדלי התאומים, 
הוא  שהשיעור  מספר 
שבגללן  הסיבות  אחת 
באפשרות  מהרהר  אינו 
משרדו  את  להעביר 
“בעבודה  אחר.  למקום 
מאוחר  מגיעים  שלי 
והשיעור  הביתה, 
הקביעות  עם  הזה, 
והמחויבות שבו, מאוד מחזק אותי. יש בו משהו שנכנס לך לדם 

עד שאתה פשוט מתמכר אליו כמו סם“. 

סדר נשים ישיבות הקו

לימוד שמיימי פלפולים משפטיים

ליצור בסיס משותף. הרב מאיר שפירא

לא מתביישות לשאול וגם לא להתפעל. לומדות ב‘מתן‘ ויש גם אטמי אוזניים. לומדים על גלגלים

הטייסים הוקפצו באמצע הסוגיה. השיעור בבסיס תל־נוף

קשה לעמוד בקצב. לומדים במגדלי התאומים

כמו התמכרות לסם. עו“ד עדי קידר

סנגוריה אמוראית. הרב משה קובלסקי

סוגרים דף
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13:45, בית החולים 
‘מאיר‘ בכפר־סבא. סביב 
מתיישבים  השולחן 
צוות,  ואנשי  רופאים 
לשמוע  לכאן  שבאו 
הרב  של  מפיו  שיעור 
מבני־ברק.  כהן  מרדכי 
נאלצים  לפעם  מפעם 
להתנצל  מהם  אחדים 
קריאה  בשל  ולצאת 
הניתוח.  לחדר  דחופה 
מצטרפים  מנגד, 
לעתים ללימוד  חולים 

שמאושפזים במקום.
“כשיש נושא רפואי 
בדף היומי, אני משתדל 
אומר  בו“,  להתמקד 
מכין  “אני  כהן.  הרב 
פעם  ולא  רקע,  חומרי 

מתפתח דיון מעניין בין הרופאים על דילמות שעולות מהסוגיה“. 
לבד מהשיעור בבית החולים מאיר, מעביר הרב כהן מדי יום 
כיתות  לתלמידי   - בצהריים  היומי.  בדף  שיעורים  שלושה   עוד 
ז‘-ט‘ במדרשיית נעם, שם הוא מחנך; בשמונה וחצי בערב לעובדי 
כנסת  בבית  יותר  מאוחרת  ובשעה  היומי‘;  הדף  ‘מאורות  ארגון 

בגבעת־שמואל. 
מאיר  החולים  בית 
שזוכה  היחיד  אינו 
היומי;  מהדף  לטעום 
בפתח־ ב‘בילינסון‘  גם 

בשעות  מתקיים  תקווה 
שיעור  הצהריים 
משתתפים  שבו  קבוע 
צוות  אנשי  רופאים, 

וחולים.
מהלומדים  חלק 
הגמרא  על  רכונים 
ישובים  כשהם 
או  גלגלים  בכיסאות 
למכשירי  מחוברים 
דיאליזה. באחד מסיומי 
גם  נכח  המסכתות 
מנהל בית החולים ד“ר 
שאמר  תדמור,  בעז 
ממנו  שואבים  בשיעור  המשתתפים  שהחולים  ספק  לו  אין  כי 
כוחות נפש וחיזוק להתמודדות עם מחלותיהם. עם זאת, מעבירי 
השיעורים בבילינסון ובמאיר מקווים שהחולים לא יתמידו לאורך 
לבית  מחוץ  הלימוד  את  ימשיכו  אלא  שלהם,  בשיעורים  זמן 

החולים, בבריאות. 

שיעור  למשתתפי 
‘דקל‘  בכלא  היומי  הדף 
אין  לבאר־שבע,  הסמוך 
אלטרנטיבות.  הרבה 
באגף  מתקיים  הלימוד 
שבו  המצוות,  שומרי 
האסירים מחויבים לאורח 
בשיעור,  דתי.  חיים 
שנמסר בבית הכנסת על 
אלמלם  פנחס  הרב  ידי 
מנתיבות, מגיעים באופן 
אסירים.  כשמונה  קבוע 
הרב שי גוב־ארי, רב בית 
שבמקום  מספר  הכלא, 
המסכת  את  לומדים 
בכל  במקביל  שנלמדת 
תמיד  לא  אבל  העולם, 
בקצב  לעמוד  מצליחים 

השבועי. 
ושבת,  שישי  בימי 
לא  אלמלם  כשהרב 

שרוב  מכיוון  השיעור.  את  במקומו  מעביר  האסירים  אחד  נמצא, 
מספר  ישיבות,  בוגרי  ולא  בתשובה  חוזרים  הם  באגף  האסירים 

תלוי  בשיעור  הנוכחים 
המסכת  של  בקושי  גם 
הנלמדת, כשמסכת קלה 
לפופולריות  זוכה  יותר 

רבה יותר.  
הקל  הכיבוד  את 
השולחן  על  שמונח 
מממנים  הלימוד  בזמן 
הכיס  מדמי  האסירים 
מהכלא.  מקבלים  שהם 
סיומי המסכתות נערכים 
אסירי  כל  בהשתתפות 
סעודה  וכוללים  האגף, 
אורח  הופעות  ואפילו 

של זמרים ואמנים. 
דקל  בכלא  השיעור 
יותר  כבר  מתקיים 
משבע שנים, אך מכיוון 
זה  באגף  שהאסירים 
תקופות  מרצים  אינם 
לא  ממושכות,  מאסר 
יהיה שם השבוע אסיר שזכה להתחיל ולסיים את כל הש“ס מאחורי 

הסורגים. 

ניתוח מעמיק

סורגים לאלוקים

התמקדות בנושאים רפואיים. הדף היומי בבית החולים ‘מאיר‘

כיבוד מדמי הכיס. שיעור בכלא ‘דקל‘

סוגרים דף
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