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‰˙Â‡ ÔÈ¯Â˜ ‰ÓÏ Î"‡ ,Â˙·ÂÁ
ÔÈ‡ ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ ,˙Ò�Î‰ ˙È··
‡È‰˘ ÏÈ·˘· ‰˙Â‡ ÔÈ¯Â˜
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˙ÂÎ¯·„ ÔÈ˙È�˙Ó ÈÓÏ˘Â¯È
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ÔÈ‡ ‰�È˘· Ò�‡� Ì‡˘ ¯Ó‡�
˜ÂÒÙ· ‡Ï‡ Â˙Â‡ ÔÈˆÈ˜Ó
ÚÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ˙Â¯˜Ï È„Î ÔÂ˘‡¯
˙‡ÈˆÈ ¯ÈÎÊ‰ ¯·ÎÂ ,Â�ÓÊ·
˙ÈÈ¯˜ Ï˘ ˙ÂÎ¯· Í¯È·Â ÌÈ¯ˆÓ
Ô‰· ‡ˆÂÈÂ ˙Ò�Î‰ ˙È·· ÚÓ˘
¯‡·˙�˘ ÂÓÎ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó 'ÈÙ‡Â

.[¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙ ˜¯Ù·.'Ó‚‡�˙

.'ÂÎÂ È‡˜ ‡ÎÈ‰ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓ
È˙ÓÈÓ È�˙˜„ ÈÈ‡˜ ‡ÎÈ‰ ‡�˙
‡ÈÚ· ·Â˙Â .ÚÓ˘ ˙‡ ÔÈ¯Â˜
ÈÈ¯Â‡Ï ÏÈÁ˙‰ ÈÓ‡ ˙¯Á‡
È�˙ÈÏ ˙È·¯Ú Ï˘ ÚÓ˘ ˙È¯˜·
Ô�ÈË˘ÙÂ .‡˘È¯· ˙È¯Á˘ Ï˘
È‡˜ ‡¯˜‡ ‡�˙ È‡‰ Â‰ÈÂ¯˙Ï
·ÈÈÁ˘ ÔÎÈÓ Ì· ˙¯·„Â ·È˙Î„
˘¯ÙÓÂ ,ÚÓ˘ ˙È¯˜ ‡¯˜Ï Ì„‡
Ï˘ ,ÍÓÂ˜·Â Í·Î˘· ‡¯˜ ‡‰·
[¯Á‡Â] (Ï˘) Í·Î˘· ˙È·¯Ú
ÍÓÂ˜·Â ˙È¯Á˘ Ï˘ ÍÎ

.Â‰ÈÂ¯˙ ÂËÈ˘ÙÈ‡ÂÈÎ‰ È‡

.'ÂÎÂ È�˙˜„ ‡ÙÈÒ(‡˙‡Â)
È�˙„ ‡‰ ÈÎ‰ Â‡ [Â‰Ó˙Â]
˙È·¯Ú Ï˘ È�˙� ˙È¯Á˘·

.‡˘È¯·

³

ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ� ·¯

³

ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ� ·¯(Í˘Ó‰)

'Ó‚‡·Â˙‡È· ¯‰ËÂ ˘Ó˘‰
ÏÂÎ‡ÏÓ Â˙·ÎÚÓ Â˘Ó˘

.‰ÓÂ¯˙·È‡‰„ ÏÏÎÓ·˙Î„
‡�ÓÁ¯(כ"ב ÏÎ‡È(ויקרא ¯Á‡Â

‡Ï‡ „ÁÂÈÓ Â�È‡ ÌÈ˘„˜‰ ÔÓ
‡Â‰˘ ¯·„ Ï·‡ „·Ï· ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„˜· ÏÂÎ‡Ï ‰ÏÈÏ‰ ‰˙Â‡ ÏÎ ‡Â‰ ¯ÂÒ‡ ‡Ï‡ „·Ï· ˘Ó˘‰ ˙‡È· ¯Á‡Ï ÔÏÎÂ‡Ï ‡ÓËÏ ¯˙ÂÓ Â�È‡ ÌÈ˘„˜‰ ÔÓ ‰�ÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ
Ï¯Ú‰ 'Ù· ˙ÂÓ·È ˙ÎÒÓ· ‡˘¯ÙÓ ‡˙È‡Â ÌÈ˘„˜· ¯˙ÂÓ ‡‰È Ê‡Â Â˙¯ÙÎ ‡È·ÈÂ ÌÂÈ‰ ‡·È˘ „Ú(עד „˙�Ô(דף ‡‰ È¯Ó‡ ÈÎ‰Â

È‡¯˜ '‚ ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ‡·¯ ¯Ó‡ ÔÏ�Ó ÌÈ˘„˜· ÏÎÂ‡ Â˙¯ÙÎ ‡È·‰ ‰ÓÂ¯˙· ÏÎÂ‡ Â˘Ó˘ ·È¯Ú‰ ¯˘ÚÓ· ÏÎÂ‡ ‰ÏÚÂ Ï·Ë
·È˙Î È·È˙Î(כ"ב È˙ÎÂ'(ויקרא „·Ï· 'ˆÈÁ¯· ¯·„‰ ‰Ï˙ ÌÈÓ· Â¯˘· ıÁ¯ Ì‡ ÈÎ ÌÈ˘„˜‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï(שם)¯‰ËÂ ˘Ó˘‰ ‡·Â

·È˙ÎÂ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ÈˆÈ ˙Ú˘ ‡È‰Â ˘Ó˘‰ ¯Â‡ ˙‡È·· Ì‚ ¯·„‰ ‰Ï˙ [ÌÈ˘„˜‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â](י"ב ‰Ô‰Î(שם ‰ÈÏÚ ¯ÙÎÂ
È¯·„ ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÈÙÏÂ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯˙ÂÒÎ ÔÈ‡¯� ÂÈ‰ ˙Â‡¯˜Ó‰ ÂÏ‡Â Ô·¯˜ ˙·¯˜‰· Ì‚ '¯‰Ë‰ 'Â¯ÈÓ‚ ‰Ï˙ ‰¯‰ËÂ
˙Â‡¯˜Ó‰ ÂÏ‡Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ Â�Ï Â„ÈÓÚ‰Â Ì˘Â¯ÈÙ Â�È�ÂÓ„˜ Â�Ï Â˜È˙Ú‰ ÔÈ·ÓÏ ÌÈÁÂÎ� ÌÏÎ ÈÎ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯˙ÂÒ ÔÈ·Â˙Î‰
‰ˆÈÁ¯· ¯·„‰ Â· ‰Ï˙˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÂÒÙ‰ ÌÈ˘„˜Ï Ô‡Î ‰ÓÂ¯˙Ï Ô‡Î ¯˘ÚÓÏ Ô‡Î „ˆÈÎ ‡‰ Â¯Ó‡Â ÂÏ „ÁÂÈÓ ‡Â‰˘ ¯·„·
ÔÏÎ‡Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ ÔÈ‡ Á·ÊÓ‰ È˘„˜ Ï·‡ ‰ÓÂ¯˙Ï „ÁÂÈÓ ‡Â‰ ˘Ó˘‰ ˙‡È·Ï ÂÎÈ¯ˆ‰˘ È�˘‰ ˜ÂÒÙ‰Â ¯˘ÚÓÏ „ÁÂÈÓ ‡Â‰ „·Ï·

‡Â‰˘ ‰¯ÙÎ‰ ‡È·‰ Î"‡ ‡Ï‡¯˜ÈÚ ÍÏ ˘¯Ù‡ È�‡Â :‰¯‰ËÂ Ô‰Î‰ ‰ÈÏÚ ¯ÙÎÂ ·È˙Î„Î ‰¯ÂÓ‚ Â˙¯ÙÎ È‰˙ Ê‡Â ‰· ·ÈÈÁ˙Ó
‡È‰˘ ‡¯ÓÂÁ Â· ˘ÈÂ ÔÂ¯˙È ÂÏ ˘È „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÌÈ˘„˜‰Â ‰ÓÂ¯˙‰Â ¯˘ÚÓ‰ ÌÈ¯·„ '‚‰ ÂÏ‡ ÈÎ Ï"Ê Â�È˙Â·¯ Â�Â„ÓÏ˘ ÏÂ„‚

Â· ¯Ó‡� ¯·Î ¯˘ÚÓ‰ .ÌÈ˘„˜ ·Â˙Î‰ Ô‡¯˜ Ô˙˘Ï˘˘ Ù"Ú‡Â ÂÈ¯·Á È˙ÏÂÊ ÂÏ ˙„ÁÂÈÓ(כ"ו ÈÂ˘(דברים ˙È·‰ ÔÓ ˘„˜‰ È˙¯Ú·
·È˙Î„Î Ì˘ ÂÏÎ‡ÏÂ Ì˘Ï Â˙Â‡ ˙‡˘Ï ÂÈÏÚ· Ô‰ ÔÈ·ÈÈÁ ‡Ï‡ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÓÂÁÏ ıÂÁ ÂÏÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ÔÈ‡˘ ‡¯ÓÂÁ Â·(י"ב (שם

·È˙ÎÂ Â�ÏÎ‡˙ ÍÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ Ì‡ ÈÎ ÍÈ¯Ú˘· ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï(שם)Â‰„ÂÙ ˘„˜ÓÏ Â‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ¯·„Â .‰Ó˘ Ì˙‡·‰Â
·È˙Î„Î ˘ÓÂÁ ÛÈÒÂÓÂ Â˙ÓÂ˘ ˙˙Ï ÂÈÏÚ ˘È ÂÓˆÚÏ ÂÏËÈÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â [ÌÈ¯Á‡Ï] (ÌÈ¯Á‡Ó) ÂÈÂÂ˘·(כ"ז Ï‡‚È(ויקרא Ï‡‚ Ì‡Â

·È˙Î„Î ‰˙˘Ó·Â ÏÎ‡Ó· Ì˘Ï Â‡ÈˆÂÓÂ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÂÓÚ Â‰ÏÚÓ Ï‚¯Ï Â˙ÂÏÚ ˙Ú „Ú ÂÏˆ‡ ÔÈ¯ÂÓ˘ ÂÈÓ„ ÂÈ‰ÈÂ 'Â‚Â Â¯˘ÚÓÓ ˘È‡
י"ד) ÚÏ˘¯(דברים ‰ÏÎ˙ ÈÎ ˙˘¯Ù· ·È˙Î„Î ÂÈÏÚ ˙Â„Â˙‰Ï ·ÈÈÁÂ .Í˘Ù� ‰Â‡˙ ¯˘‡ ÏÎ· ÛÒÎ‰ ‰˙˙�Â ['Â‚Â] ÛÒÎ· ‰˙˙�Â

כ"ו) ·È¯ÙÒ(שם ˘¯ÂÙÓÂ ÍÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ ˙¯Ó‡Â(תבא כי Ô�Â‡Ï(פרשת ¯ÂÒ‡Â ¯˘ÚÓ ÈÂ„ÈÂ ‰Ê ÍÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ ÔÂ˘Ï ÏÎ· ˙¯Ó‡Â

¯ÂÒ‡ ‡ÓË� Ì‡Â Â�ÓÓ ÏÂÎ‡Ï
ÂÏÎÂ‡‰Â ‰ÏÈÎ‡·˙Â˜ÏÓ ·ÈÈÁ

Â˜ÈÏ„‰Ï ¯ÂÒ‡ ÔÓ˘ ‰È‰ Ì‡Â
·È˙Î„ ·È˙¯Ú(שם)·�¯ ‡ÏÂ

ÔÈ· ‰ÈÏ Ô�È˘¯„Â ‡ÓË· Â�ÓÓ
ÔÈ· ¯Â‰Ë ‡Â‰Â ‡ÓË È�‡˘
Ï·‡ ‡ÓË ‡Â‰Â ¯Â‰Ë È�‡˘
·È˙Î„Î Â¯Ú·Ï ·ÈÈÁ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ·ÂË ÌÂÈ ·¯Ú „Ú ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘Â ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰�˘Ï Â�ÓÓ ¯ÈÈ˙˘Ó˘ ‰ÓÂ ¯˙ÂÓ Â�ÓÓ ÍÂÒÏ

·¯ È·„ È¯ÙÈÒ ¯‡˘· ‡�˙Â ˙È·‰ ÔÓ ˘„˜‰ È˙¯Ú· ÈÂ„ÈÂ ˙˘¯Ù·(שם)¯˘ÚÏ ‰ÏÎ˙ ÈÎ Ï"˙ 'ÂÎÂ ‰ÎÂ�Á· ÏÂÎÈ ¯˘ÚÏ ‰ÏÎ˙ ÈÎ
¯ÂÚÈ· ‰È‰ ˙ÈÚÈ·˘ Ï˘Â ˙ÈÚÈ·¯ Ï˘ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ Ë"ÂÈ ·¯Ú Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ .ÁÒÙ‰ ‰Ê ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ Â· ÔÈÏÎ ˙Â¯˘ÚÓ‰˘ Ï‚¯

‡È�˙Â ˙È˘˘·˘ È�Ú ¯˘ÚÓ È�ÙÓ ˙ÈÚÈ·˘·Â ˙È˘ÈÏ˘·˘ È�Ú ¯˘ÚÓ È�ÙÓ ˙ÈÚÈ·¯·(מ"י פ"ה במע"ש ומשנה בספרי ‰˜Â„˘(שם È˙¯Ú·
‰Ê ‰�ÓÏ‡ÏÂ ÌÂ˙ÈÏ ¯‚Ï .¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙Â ‰ÓÂ¯˙ ‰Ê ÂÈ˙˙� Ì‚Â ÈÂÏ ¯˘ÚÓ ‰Ê ÈÂÏÏ ÂÈ˙˙� .ÈÚ·¯ ÚË�Â È�˘ ¯˘ÚÓ ‰Ê ˙È·‰ ÔÓ

Ô�˙Â ‰‡ÙÂ ‰ÁÎ˘ Ë˜Ï È�Ú ¯˘ÚÓ(במשנה ·ÌÂÈ(שם ‰„Â˙ÈÂ ‡·¯ÚÓ È�·„ 'Ó‚· ‰ÏÚ Ô�È¯Ó‡Â ÔÈ„Â˙Ó ÂÈ‰ [ÔÂ¯Á‡‰] Ë"ÂÈ· ‰Á�Ó·
‰ÓÂ¯˙· Ô�È‡Â ¯˘ÚÓ· ˘È˘ ˙Â¯ÓÂÁ‰ ÂÏ‡ ÏÂÎ‡Ï ‰ÂˆÓ Ô‡Î „Ú ˙È¯Á˘· ‰„Â˙ÈÂ ÁÒÙ· ÏÂÎ‡Ï ÂÏ ‡‰È˘ È„Î ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯

Ô�˙„Î(מ"ב פ"ב Ô�Â‡Ï(בכורים ÔÈ¯ÂÒ‡Â ÈÂ„ÈÂ ÔÈ�ÂÚËÂ ÌÂ˜Ó ˙‡·‰ ÔÈ�ÂÚË ÌÈ¯ÂÎ·‰Â ¯˘ÚÓ‰˘ ‰ÓÂ¯˙· ÔÈ‡˘ ‰Ó ¯˘ÚÓ· ˘È
‡˙ÙÒÂ˙· ‡�˙Â ‰ÓÂ¯˙· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ÌÈ¯ÂÎ··Â ¯˘ÚÓ· ÂÏ‡ È¯‰ 'ÂÎÂ ¯ÂÚÈ·· ÔÈ·ÈÈÁÂ(פ"ב שני ˘�È(מעשר ¯˘ÚÓ· ¯ÓÂÁ ÈÓ�

¯ÂÒ‡Â ÈÂ„ÈÂ ÔÂÚËÂ ˘ÓÂÁ ÔÂÚËÂ ‡Â‰˘ ÏÎ ÂÈ·Â¯ÈÚ ˜ÙÒÂ [ÂÈ·Â¯ÈÚÂ ÂÈÓ„] (ÂÈ·Â¯ÈÚ ÈÓ„) ¯ÒÂ‡Â ÌÈ�˜�˜‰ ˙‡ ‰�Â˜ È�˘ ¯˘ÚÓ˘
‰ÏÚ Ô�È¯Ó‡Â ‰ÓÂ¯˙· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ¯�‰ ˙‡ Â· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â ÔÂÈ„Ù· ‡Ï‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ¯˙Â‰ ‡ÏÂ Ô�Â‡Ï(עג דף ÂÏ‡Â(יבמות 'È�˙Ó„

Ô�È¯Ó‡Â ¯ÈÈ˘Â È�˙ ‡ÓÏ‡ È�˙˜ ‡Ï ‰˜ÂÏ ÔÓˆÚ ˙‡ÓÂË· ÔÏÎÂ‡Â ‰‡ÓÂË· Ô‰Ó ¯Ú·Ï ÔÈ¯ÂÒ‡(עד דף ÌÂ˘Ó(שם ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡
¯Ó‡�˘ ‰‡ÓÂË· ÂÎÂÒÏ ¯˙ÂÓ˘ ‡ÓË�˘ È�˘ ¯˘ÚÓÏ ÔÈ�Ó È‡ÓÈÒ כ"ו)¯' ˜Â„˘(דברים ˙È¯˜� ‰ÓÂ¯˙‰Â 'ÂÎÂ ˙ÓÏ Â�ÓÓ È˙˙� ‡ÏÂ

·È˙Î„Î(כ"ב È˙ÎÂ·(ויקרא ˘„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ê ÏÎÂ(שם)˙Â¯ÂÎ··Â ‰‚‚˘· ˘„˜ ÏÎ‡È ÈÎ ˘È‡Â(יד ˘�È(דף 'Ù(כ"ב ¯˜(דברים
˙ÂÓÂ¯˙‰ ÂÏ‡ ÍÈ˘„˜(àÌÏ˘Ó ‚‚Â˘· Ì‡Â ÌÈÓ˘ È„È· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ „ÈÊÓ· ¯Ê ‰�ÏÎ‡È Ì‡˘ ¯˘ÚÓ· Ô�È‡Â ‰· Ô�˘È˘ ˙Â¯ÓÂÁ‰Â
·È˙Î„Î ˘ÓÂÁÂ Ô¯˜(כ"ב ÈÓ˙‰(ויקרא ·ÈÈÁ ‡ÓË ‡Â‰˘Î „ÈÊÓ· ‰�ÏÎ‡È Ì‡ ÂÓˆÚ Ô‰Î‰ 'ÈÙ‡Â ‰‚‚˘· ˘„Â˜ ÏÎ‡È ÈÎ ˘È‡Â

·È˙Î„Î(שם)‡È�˙Â Â‰ÂÏÏÁÈ ÈÎ Â· Â˙ÓÂ(פג דף ·‰(סנהדרין ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡Â 'ÂÎ ‰¯Â‰Ë ‰ÓÂ¯˙ ÏÎ‡˘ ‡ÓË Ô‰Î ‰˙ÈÓ· Ô‰˘ ÂÏ‡Â
ÂÈ„·ÚÂ Ô‰Î ˙˘‡Ó „·Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÂÈÏÚ ‡È‰ ‰¯ÂÒ‡ ‡Ï‡ ÌÏÂÚÏ Ï‡¯˘ÈÏ ˙¯˙ÂÓ ‡‰˙ ‡ÏÂ ‰˙˘Â„˜Ó ‰‡ÈˆÂÓ Â�È‡Â ÌÂÏÎ ÔÂÈ„Ù‰
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על החוברת
פורטל הדף היומי משמש במה מרכזית עבור לומדי הדף היומי בפרט ולומדי גמרא בכלל 
ומהווה עבורם בית מדרש גדול מאוד במרחב הווירטואלי. פורטל הדף היומי קנה לעצמו 
אחיזה של ממש בקרב עשרות אלפי לומדי הדף היומי בארץ ובעולם, הגולשים בפורטל 

ומשתמשים בשפע החומרים שהוא מציע.

בתיאורו את מסגרת לימוד הדף היומי, ר' מאיר שפירא מלובלין, מייסד לימוד הדף היומי, 
שרטט את החזון הבא: "הדף היומי ייצור שפה מיוחדת במינה. כי ייפגשו יהודים מכל רחבי 

העולם, ממדינות שונות, ערים שונות - מיד יהיה הדף היומי החוט המקשר ביניהם". 

פורטל הדף היומי מתקדם צעד נוסף בחזון זה ומפגיש לומדי דף יומי רבים מכל העולם גם 
ללא מפגש 'פיזי', אלא באמצעות גלישה וירטואלית בפורטל.

סגנון  בכל  זמן,  ובכל  מקום  בכל  יומי,  דף  לומד  כל  יכול  היומי,  הדף  פורטל  באמצעות 
ובכל רמה, להיחשף למגוון עצום של חומרי לימוד, כלי עזר מגוונים ואיכותיים, שיעורים 
מוקלטים, פירושים, תרשימים, טבלאות, מאמרים בעיון, רעיונות להרחבה ולהעשרה של 
הלימוד, שאלות לשינון ולחזרה, פורום עשיר בנושאי הדף, מפגש עם לומדים מכל העולם 

וכלים נוספים רבים שיפורטו בחוברת זו.

חוברת זו מיועדת להתרשמות ממגוון הפעילויות והאפשרויות השונות המוצעות בפורטל 
הדף היומי - באתר האינטרנט, באפליקציות ובאפיקים נוספים - ואנחנו מקווים שבאמצעותה 

יתאפשר להכיר טוב יותר את הפורטל ואת התועלת הטמונה בו.

מתווספים  שהתכנים  ובפרט  היומי,  הדף  בפורטל  הקיים  כל  את  מלפרט  היריעה  תקצר 
השתדלנו  אך  לביצוע,  ממתינות  וחדשניות  נוספות  ויוזמות  ביומו,  יום  מדי  ומתחדשים 

להביא בחוברת זו את עיקרי הדברים.

לבעלי  וקורא  שבפורטל  הרבים  הלימוד  חומרי  מפרסמי  לכל  מודה  היומי  הדף  פורטל 
פרסומים נוספים, מגידי שיעורים ולומדי הדף היומי, מחברי ספרים וכותבי מאמרים ודפי 

עזר, לנצל את במת פורטל הדף היומי כדי לזכות את הרבים ולהפיץ תורה.

הערות, הצעות ורעיונות נוספים יתקבלו בברכה.

קריאה מהנה ומועילה.

הראל שפירא
מנהל פורטל הדף היומי

יצירת קשר: www.sagitzuv.com תשרי תשפ"א | ספטמבר 2020  |  עימוד ועיצוב: שגית פריימן

©  כל הזכויות שמורות לעמותת פורטל הדף היומי

טלפון: 077-4931075
סלולרי: 054-4931075

פקס: 072-2326999

daf-yomi@daf-yomi.com :דוא"ל
כתובת: ת"ד 163, אלון שבות, 9043300
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אודות פורטל הדף היומי
פורטל הדף היומי הוקם ב-ג' באלול תשס"ט מתוך מגמה לשמש אתר אינטרנט מרכזי עבור 
לומדי הדף-היומי, בו יוכלו הלומדים למצוא מגוון רב של חומרי לימוד וכלי עזר להבנת הדף. 

היומי  הדף  על  מוקלטים  שיעורים   120,000 ומעל  לימודיים  ותכנים  מאמרים   40,000 מעל 
ליום. מספר רב מאוד של  וגוברת מיום  זו הולכת  וכמות  נכון להיום,  מעודכנים בפורטל 

לומדי דף יומי ושל מגידי שיעורים נכנסים לאתר מדי יום ונעזרים בחומרים אלו. 

האתר זוכה למיקומים גבוהים מאוד בחיפושים שונים בגוגל ובשאר מנועי החיפוש, דבר 
המצביע על דומיננטיות האתר ועל הצלחתו.

כ-3 שנים לאחר הקמת האתר הושקה אפליקציה ראשונה של פורטל הדף היומי עבור מכשירי 
iPhone ו-iPad, וכעבור שנה נוספת הושקה אפליקציה גם עבור מכשירי Android. נכון להיום, 
מעל 140,000 לומדים הורידו את האפליקציה למכשיר שלהם, והאפליקציה זוכה לדירוג גבוה 

במיוחד ולתגובות אוהדות ביותר בחנויות האפליקציה.

מספר מטרות עמדו בבסיס הרעיון של הקמת פורטל הדף היומי:

ריכוז וארגון החומרים הקיימים ברשת האינטרנט – איסוף חומרי לימוד המפוזרים בעשרות 
אתרי אינטרנט שונים, שמלכתחילה אינם מיועדים רק ללומדי הדף היומי או שיש בהם 

רק סוגי תכנים בודדים בלבד עבור לומדי הדף היומי.

פרסום חומרי לימוד שאינם קיימים ברשת האינטרנט אך מופצים במסגרות שונות - כגון: 
מאמרים המתפרסמים בכתבי-עת, עיתונים, עלוני פרשת-שבוע, דוא"ל.

פרסום חומרים של מסגרות פרטיות ושל אנשים פרטיים – העלאת חומרים אלו לרשת 
האינטרנט לטובת ציבור לומדים גדול יותר.

עידוד כתיבה ויצירת חומרים ללימוד הדף יומי - עצם קיומו של פורטל הדף היומי, המאפשר 
פרסום חומרי לימוד במהירות ובחינם ובתפוצה המגיעה לעשרות אלפי לומדים, מעודד 

לומדים ומלמדים רבים לכתוב וליצור חומרי לימוד מצויינים לטובת ציבור הלומדים.

מתן כלי עזר מגוונים ללומדי הדף היומי – בנוסף לחומרי הלימוד על הדף, ניתן למצוא 
בפורטל הדף היומי כלי עזר שימושיים, כגון: לוח שנתי ללימוד, מקומות לימוד, מציאת 

חברותא, חיפוש בש"ס, מילונים מקוונים וכלי עזר נוספים.

מתן מענה לאנשים שלא יכולים ללמוד באופן אחר - כגון: קהילות קטנות בחו"ל, אנשים 
חולים, אנשים שמרותקים לבית, נוסעים המעוניינים ללמוד תוך כדי נסיעתם.

יצירת אווירה לימודית – עצם קיומו של 'ארגון גג' ללומדי הדף היומי, המעניק שירותים 
רבים ומגוונים, מחזק את קבוצת הלומדים המרגישים שייכות לדבר גדול ומרכזי, ואף 

מושך אליו מתעניינים חדשים נוספים.

פורטל הדף היומי במספרים:

1  מקום ראשון בחיפוש "דף יומי" בגוגל
5  כוכבים - דירוג אפליקציית האנדרואיד

134  מדינות מהן נכנסו עד כה גולשים לפורטל
194  מחפשי חברותות רשומים בפורטל )עשרות נוספים כבר מצאו...(

931  גולשים חברים בקהילת הפורום
1,271  שיעורים ברחבי הארץ מעודכנים בפורטל

                     מפרסמים בפורטל חומרי למידה והוראה 1,427  מגידי שיעורים, רבנים, מרצים ותלמידי חכמים, 

7,041  כניסות לפורטל בממוצע ליום
9,844  לומדי דף יומי מנויים על הניוזלטר של פורטל הדף היומי

40,822  מאמרים ותכנים לימודיים מעודכנים בפורטל
75,868  הודעות ותגובות נכתבו בפורום

88,904  הצבעות לסקר החודשי 
120,857  שיעורי שמע ווידאו על הדף היומי

142,562  הורדות לאפליקציה
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רשימת מפרסמים חלקית: 
מראה מקומות לעיון בדף היומי )כולל הדף היומי(, גליונות מאורות הדף היומי, גליונות מסביב לשולחן, 
החי והצומח בתלמוד )משה רענן(, עלים לתרופה, גליונות פניני הדף, הרב שמואל לוינסון )עיתון קולמוס-
משפחה(, פירוש שפה ברורה )דבר מלכות(, הרב יוסף שמשי )מונחים תלמודיים(, שאלות חזרה )כולל 
למד דעת(, סוגיות הדף היומי )גליון עונג שבת(, גליון העשרה )מצדיקי הרבים(, גליון סיכומי הדף היומי 
)הרב אליעזר בוסיבא(, סיכומי הדף )מחודדים בפיך(, מאמר שבועי באידיש )הרב פנחס וויליגער(, הרב 
עקיבא כהנא )ארץ חמדה(, חוברות 'בקיצור', גמרא נוחה )הרב ישעיהו הולנדר(, גליונות היכלי התורה, 
הרב א"מ וינשטוק )עיתון המבשר(, גמרא סדורה )הרב דני וינט(, דפי עזר והרחבה )הראל שפירא(, הרב 
דוב ברקוביץ )מקור ראשון(, הרב דוד כוכב )חידושים וביאורים(, גמרא ופירושה )הרב ארלנגר(, הרב ירון 
בן דוד )שיעורי עיון(, מה בדף )שינון הדף היומי(, גליונות חודשיים ללומדי סדר קדשים, חידות וחידודים 
על הדף )אריה פלהיימר(, תמצית הדף היומי )הרב ישראל וינגולד(, סיכום דברי הגמרא )תמצית הש"ס(, 

דף הבית 
באמצעות דפדוף בדף הבית ניתן לבחור 
התכנים  למגוון  ולהיחשף  בש"ס  דף  כל 
על הדף הנבחר ולהסתייע בחומרי לימוד 

מצויינים שיעשירו וירחיבו את הלימוד. 

התכנים מחולקים ל-6 קטגוריות ומופיעים 
במרכז דף הבית בפורטל הדף היומי:

ללמוד ולהבין
חומרי עזר ללימוד, כגון: טבלאות, 
תרשימים, מצגות, פירושים, סיכומים.

להעמיק
מאמרים ומקורות בעיון בנושאים 
שונים המופיעים בדף.

להתחדד
שאלות חזרה וסיכום בסגנונות שונים.

ארגון חזרת הש"ס )שאלות חזרה(, טבלאות עזר )כולל עיון הדף(, גלי מסכתא )סיכומי סוגיות(, דף יוםיומי 
)מאמרים בעיון(, פירוש הרב שטיינזלץ, מבט לדף )גליון יומי(, חוברות יוסף דעת, ישיבת בית-אל )שאלות 
חזרה(, מכון הלכה ברורה )שיעורי עיון(, לאסוקי שמעתתא )סיכום הטור והשו"ע על סדר הדף היומי(, 
הארה  שולביץ(,  יעקב  )הרב  "חברותא"  ביאור  אוחנה(,  יוסף  )הרב  הדף  סדר  על  בהירים  גפ"ת  סיכומי 
גליון שבועי  )נר שמואל(,  היומי  הדף  סיכום  בל"ס(, שו"ת  )הרב אברהם  הירושלמי  שבועית מהתלמוד 
בנושא אגדה )אגדה היום(, גליון קנין תורה )תמצית שקלא וטריא עם ביאורים והערות ושו"ת(, גליון פניני 
הדף היומי, בין הדף היומי ופרשת השבוע )אריאל תמיר(, סיכום הדף בצרפתית )שלמה ווקנין(, מאוצרות 
חכמי ספרד )שמעון ליברטי(, גליונות מדרשיית פ"ת, הרב אוריאל פרנק )מענה לשון(, חמדת הדף )הרב 
שלמה שורץ(, הש"ס המסומן )הרב יהונתן ברגר(, סיכום הדף באנגלית )Daf Notes(, שאלות חזרה עם 
תשובות )כולל הדף היומי(, גליון דף יומי )daf yomi digest(, מאמרים באגדות הש"ס )הרב מרדכי הוכמן(.

מאמרים על הדף
מאמרים מקיפים ומעמיקים  

שפורסמו בבמות שונות, העוסקים 
בהרחבה בנושא המופיע בדף.

ספרים מומלצים
הפניה לספרים מומלצים של ראשונים, 

אחרונים ובני זמננו, שחוברו על 
המסכת הנלמדת בדף היומי.

 * מעל 40,000 חומרי לימוד על הדף היומי     
    מופיעים עד כה בפורטל, והחומר מתעדכן      

   ומתווסף מדי יום.

להרחיב
מאמרים, מקורות וגליונות, 

המעשירים את הלימוד ומרחיבים 
בהיבטים שונים בנושאי הדף.
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מדורים נבחרים   
קבועים  רבות של מדורים  הבית, מתפרסמים עשרות  המופיעות בדף  בכל אחת מהקטגוריות 
ושאינם קבועים. להלן דוגמאות נבחרות מתוך המדורים הקבועים המופיעים בקטגוריות השונות 

שבדף הבית:

החי והצומח בתלמוד

מדור ייחודי וחדשני העוסק בביאור ובהרחבה אודות צמחים ובעלי 
מרהיבות  תמונות  בליווי  היומי,  בדף  לעת  מעת  המוזכרים  חיים 
ומקוריות ובליווי מקורות נרחבים בחז"ל ובמחקרים עדכניים. מטרת 
המדור לחשוף בפני הלומד את הריאליה התלמודית וכן לשפוך אור 

על אמיתותם של דברי חז"ל.

מעל 1,700 מאמרים נכתבו במדור זה עד כה ע"י ד"ר משה רענן, מרצה במכללת ירושלים 
ובמכללת הרצוג, ולומד דף יומי ותיק. בנוסף ללומדי הדף היומי, המדור מושך אליו חוקרים 

ואנשי אקדמיה, ומעורר דיונים ותגובות מרובות.

ניצוצות מהדף היומי

ביישובו  מעביר  יצחק,  בארות  קיבוץ  רב  בן-דוד,  ירון  הרב 
עוסק  השיעור  היומי.  הדף  מתוך  בנושאים  קבוע  שיעור 
לנושאים  הקשורים  ובאגדה  בהלכה  נושאים  של  בהרחבה 
שנלמדו. השיעור מובא בפורטל הדף היומי בשלמותו, כולל 
ציטוטים ומובאות ממגוון גדול של מקורות )פרשנות, שו"תים, 

מאמרים, פסקי דין, ועוד(.

שאלות אמריקאיות על הדף היומי

כעשר שאלות חזרה )שאלות רב ברירה( מאת הרב יחזקאל גבעון 
ולאחר  הנכונות,  התשובות  את  בוחר  הגולש  בש"ס.  דף  כל  על 
הנכונות  התשובות  בפניו  מוצגות  השאלות  על  לענות  שמסיים 

והציון שקיבל.

חסידות על הדף היומי

רעיונות מתוך ספריהם של גדולי ומאורי החסידות לדורותיהם כפי 
שהם מופיעים על דברי הגמרא. המדור מתמקד דווקא בחידושים 
החסידיים שיש בהם "הלכה למעשה" לעבודת ה', והם מעובדים כך 

שניתן יהיה להבחין כיצד הנגלה והנסתר משמשים בכפיפה אחת. 

המדור נכתב ע"י הרב אורי גמסון, רב היישוב נורית.

מונחים וכללי פסיקה בש"ס

מאמרים מאת הרב יוסף שמשי, העוסקים בביאור מונחים תלמודיים, 
סדר הדורות וכללי פסיקה בש"ס, העולים מעת לעת במסגרת הדף, 
ומסקנתם  עריכתם  אופן  הסוגיות,  של  מדויקת  להבנה  ומועילים 

ההלכתית.

הארות מהירושלמי על הדף היומי

מאמר שבועי אשר מטרתו להציג ללומד הדף היומי את הסוגיה 
המקבילה לתלמוד הבבלי כפי שהיא מופיעה בתלמוד הירושלמי. 
המדור משווה בין דברי התלמודים ועוזר לנו להבין טוב יותר את 
לפתוח  היא  זה  במדור  נוספת  מטרה  תלמוד.  כל  של  המאפיינים 

צוהר ללימוד התלמוד הירושלמי והכרתו דרך הדף היומי הבבלי.
המדור נכתב ע"י הרב אברהם בל"ס ראש מכון הירושלמי.

דיוק וחידוש ברש"י 

אחרים  מקומות  עם  והשוואתם  רש"י  של  בלשונו  מדוקדק  מעיון  המתגלים  חידושים 
מפירושיו, התייחסות  מיוחדת לדרך ולסיבה בה רש"י בוחר מקור לדבריו והארת דבריו 

באופן מיוחד הגורם לביאור מחודש בסוגיה. 
המדור נכתב ע"י הרב אהרן פרנקל-תאומים מקנדה.

!?
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כלי עזר ומידע ללומד   
בנוסף לחומרי הלימוד המרובים על סדר הדף היומי, ניתן למצוא בפורטל הדף היומי 

)בתפריט הימני( כלי עזר ופונקציות נוספות לטובת לומדי הדף היומי:

מפעל הדף היומי

מידע מגוון ונרחב )מצגות, סרטונים, תמונות, כתבות ומאמרים( אודות:

תולדות לימוד הדף היומי – יסוד הרעיון, ההכרזה, היוזם, ועוד.

תולדות ר' מאיר שפירא מלובלין, מייסד לימוד הדף היומי – קורות חייו, ישיבת חכמי 
לובלין, מקום קבורתו, כתביו ועוד.

חשיבות לימוד הדף היומי – כתבות בנושא חשיבות הלימוד.

כתבות בענייני דף יומי – לדוגמא: הדף היומי בגטו וילנה, גמרא בעזריאלי, שיעור הדף 
היומי הציל את חיינו.

שיעורי  מחצבתה,  לכור  הזכה  נשמתו  והחזיר  הש"ס  סיים  לדוגמא:   – אישיים  סיפורים 
גמרא על גלגלים, בזכות הדף היומי הפכתי לטייס טוב יותר.

סיומי הש"ס - כתבות וסרטונים של אירועי סיומי הש"ס בארץ ובעולם.

לוח חודשי ללימוד

לוח חודשי המאפשר למצוא במהירות מהו הדף היומי הנלמד בכל 
תאריך מבוקש – בעבר, בהווה ובעתיד. 

בלוח השנה שבאפליקציה ניתן אף לסמן על גבי לוח השנה הערות 
אישיות עבור מעקב ללומד, וכן ניתן לסמן אם המשתמש כבר למד 

את הדף.

שיעורים ברחבי הארץ

לוח מעודכן של מקומות בהם מתקיימים שיעורי הדף היומי ברחבי הארץ. הלוח כולל מידע 
מפורט: שעת השיעור, שם מגיד השיעור, כתובת מדויקת ותיאור כללי של השיעור וקבוצת 
המשתתפים. ניתנת גם האפשרות לשלוח דוא"ל למגיד השיעור כדי לברר פרטים נוספים.

באפליקציה מוצגת גם אפשרות לניווט על גבי מפה המוליכה למקום השיעור.

מצא חברותא

לוח מעודכן המאפשר למי שמעוניין ללמוד בחברותא לפרסם מודעה, ובכך למצוא חברותא 
פרטים  הפרסום,  תאריך  שם,  יישוב,  מפורט:  מידע  כוללות  המודעות  לצרכיו.  שתתאים 

נוספים אודות החברותא המבוקשת ואפשרות פנייה אישית לחברותא.

חיפוש בש"ס

מנגנון חיפוש בכל הש"ס )גמרא, רש"י, תוס'( המאפשר בקלות 
ובמהירות למצוא את מיקומם של מילים מסוימות בש"ס.

מחשבון להמרת מידות

ונפח,  משקל  אורך,  שטח,  מידות  לחשב  מאפשר  המחשבון 
חזון  נאה,  חיים  )ר'  השונות  לשיטות  ובהתאם  חז"ל,  שבשיעורי 

אי"ש, רמב"ם(.

שו"ת בנושאי הדף היומי

עשרות שו"תים העוסקים בנושאים הבאים:

שו"ת בענייני סיום מסכת

שו"ת בענייני הדרכה בלימוד

שו"ת בענייני קביעות בלימוד

שו"ת בנושאים כלליים

בנוסף לצפייה בשו"תים המופיעים באתר, ניתן לשאול שאלות חדשות ולקבל מענה מרב 
מוסמך במהירות.
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סיום מסכת

מדור העוסק בענייני סיום מסכת:

חשיבות  ההדרן,  נוסח  מסכת,  סיום  בנושאי  רבים  ופירושים  כתבות  מאמרים,   – כללי 
הסיום ומנהגי הסיום.

סיומים למסכתות – אוסף דברי תורה והדרנים שנאמרו בסיומי מסכתות, מסודר לפי סדר 
המסכתות.

ספרים – מבחר ספרים העוסקים בסיום מסכת ובהדרנים.

מאגר ספרים

מערכת המאפשרת צפייה, הורדה והדפסה של ספרים על הדף. המערכת מיועדת למחברי 
ספרים המעוניינים להעלות את ספריהם לפורטל הדף היומי לטובת הלומדים. 

ניתן למצוא גם את סדרות הספרים הפופולריות: דף על  בין הספרים שהועלו למערכת, 
הדף, שדה צופים, בקיצור, חברותא, תלמודו בידו, ועוד ספרים רבים נוספים.

סקר הדף היומי

סקר דו-חודשי בנושא רלוונטי ללומדי הדף היומי. כל גולש רשאי 
להצביע פעם אחת בכל סקר וכן יכול להגיב על הסקר. הסקרים 

מאפשרים להיחשף למאפיינים של לומדי הדף היומי.

דוגמאות לסקרים:
מהו  יומי?  דף  לומד  אתה  היכן  דף?  כל  לומד  אתה  פעמים  כמה 
הפירוש המועדף עליך? מה אתה עושה כשאתה מפספס דף יומי? 

כמה זמן בממוצע לוקח לך ללמוד דף יומי?

פורום הדף היומי

פורום עשיר ותוסס, בו משתתפים עשרות לומדי דף יומי, מגידי 
שיעורים ותלמידי חכמים.

בפורום ניתן לשאול שאלות בענייני הדף היומי וכן ניתן לשתף 
ובכל  ובמחשבות,  בהגיגים  וברעיונות,  בחידושים  הגולשים  את 

דבר הקשור ללימוד דף יומי, לעיסוק בגמרא ואף מעבר לכך.

כל הודעה בפורום מקוטלגת בהתאם למסכת ולדף הרלוונטי, ובכך ההודעות לא הולכות 
לאיבוד וניתן לאתר בקלות הודעות מעניינות על כל דף בש"ס.

הפורום נחשב לפורום מתקדם באיכותו, הן בתוכן והן בצדדים הטכניים, ומהווה אחד 
המדורים הנצפים ביותר בפורטל.

מילון ארמי-עברי מקוון

ביותר,  ולמקיף  לטוב  הנחשב  מלמד,  ציון  עזרא  פרופסור  הרב  של  הארמי-עברי  המילון 
מונגש בצורה ידידותית ונוחה בפורטל הדף היומי, באתר האינטרנט ובאפליקציה.

במילון המקוון ניתן להקליד מילה ולקבל תוצאה מיידית של התרגום וכן של מראה המקום 
בש"ס. 

מנגנון ייחודי וחדשני נוסף מאפשר לתרגם קטע שלם וארוך בבת אחת. המנגנון מותאם 
במיוחד עבור תרגום קטע בשפה הארמית ומתבסס על כללים מורכבים בשפה הארמית. 

ניתן לצפות  וכן  גם לצפות במילון עצמו בצורתו המודפסת,  ניתן  בנוסף למילון המקוון, 
במילונים נוספים ומגוונים, ובכללם במילון החדש והמקיף לתלמוד הבבלי של הרב יצחק 

פרנק, בעל המילון הארמי-אנגלי The Practical Talmud Dictionary, הנערך בימים אלו.

מילונים מקוונים נוספים

מערכות מקוונות נוספות, המאפשרות נגישות מהירה, בנושאים הבאים:

תולדות חכמים – ביוגרפיה בסיסית )תאריך לידה ופטירה, מקום מגורים, חיבוריו, רבותיו 
גאונים, ראשונים  וכו'( אודות כל חכם מהתקופות הבאות: תנאים, אמוראים,  ותלמידיו 

ואחרונים.

מונחים תלמודיים – ביאור המונחים התלמודיים המופיעים בתלמוד )לדוגמא: תנו רבנן, 
הכי השתא, גופא, ורמינהו(.

מושגים הלכתיים – ביאור אלפי מושגים הלכתיים )לדוגמא: אוצר בית דין, חציצה, דופן 
עקומה, בשר חלק(. מבוסס ברובו ע"פ ספרו של הרב יהודה חיון 'אנציקלופדיה תורנית 

מרוכזת'.

אוצר לעזי רש"י – כ-4,000 לעזי רש"י המופיעים בש"ס ובתנ"ך מתורגמים לעברית על-פי  
ספרו של הרב משה קטן.

ראשי תיבות - פיענוח של מאות ראשי תיבות המצויים בספרות התלמודית ובמפרשים.
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שיעורי שמע ווידאו   
אחד המדורים הפופולריים והשימושיים ביותר בפורטל הדף היומי. 

מגוון עצום של שיעורי דף יומי על כל הש"ס, ממיטב מגידי השיעורים, בסגנונות שונים: 
שיעורים קצרים, שיעורים ארוכים, שיעורים בעיון, שיעורים עם הלכה למעשה, סיכומים 

קצרים ועוד. 

השיעור  שמירת  וכן  הגמרא,  בדף  לצפייה  במקביל  לשיעור  האזנה  מאפשרת  המערכת 
ואופציות נוספות.

השיעורים מוקלטים באיכות גבוהה ומועברים בשפות: עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית, 
ספרדית ופורטוגזית.

בספריית השיעורים יש מעל 120,000 שיעורי שמע ווידאו על הדף היומי, מאת כ-45 מגידי 
שיעורים.

צורת הדף וטקסט הדף
צורת הדף – צורת הדף של הש"ס )בהוצאת וגשל( זמינה בפורטל הדף היומי, והינה 
ההוצאה הטובה ביותר שניתן למצוא ברשת האינטרנט ובמאגרים התורניים השונים.

טקסט הדף – טקסט מלא של הש"ס )גמרא, רש"י, תוס'( בממשק ידידותי למשתמש, 
.word עם אפשרות לחיפוש נוח וייצוא מהיר לקבצי

טקסט הדף מנוקד – טקסט מנוקד )בכתיב מלא ובכתיב חסר( של הש"ס, באדיבות 
ארגון DICTA, המיועד בעיקר ללומדים מתחילים ולמעוניינים בעריכת דפי מקורות 

לציבור כללי.

)עברית  שטיינזלץ  לפירוש  בקלות  לעבור  ניתן  הגמרא,  לדף  בצמוד   - עזר  פרשני 
ואנגלית( ולפירוש 'חברותא'.
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שירותים נוספים ללומד
ניוזלטר חודשי

אלפי גולשים רשומים ברשימת התפוצה של פורטל הדף היומי ומקבלים פעם-פעמיים בחודש 
עדכונים שוטפים, כגון: עדכון אודות מדורים ותכנים חדשים שנוספו לפורטל, חדשות שונות 

בענייני הדף היומי, המלצות על מאמרים והודעות מעניינות שפורסמו בפורטל.

מומלץ גם ללומדי גמרא שאינם לומדים דף יומי להצטרף לרשימת התפוצה, ובכך לקבל 
עדכונים וחדשות מעניינות בתחום הגמרא והדף היומי.

מסרון מהדף היומי

שירות המיועד למי שלא לומד דף יומי, אך 
רוצה "להיות בעניינים" ולדעת מה לומדים 

בדף היומי. 

זה  לשירות  הרשומים  איש   5,000 מעל 
בהודעת  או  )בדוא"ל  בוקר  בכל  מקבלים 
נקודות   4-5  )sms בהודעת  או   WhatsApp
היומי  מהדף  נבחרים  וציטוטים  מרכזיות 

בניסוח נוח ונעים להבנה.

כיס  בחוברת  לאור  יוצאים  אף  המסרונים 
עבור כל מסכת בנפרד.

מענה קולי

מענה אנושי של צוות פורטל הדף היומי עבור מתן תשובות לשאלות הקשורות לדף היומי. 
המענה הקולי פתוח בכל ערב בשעות 21:00-23:00 ונותן מענה זמין  ומיידי לשאלות הלומדים. 
 sms או WhatsApp בשאר שעות היום ניתן לפנות לצוות הפורטל באמצעות דוא"ל, הודעת

ולקבל תשובות מיידיות לשאלות.

סימניית לוח שנה

יום  בכל  הנלמד  הדף  את  המציגה  שנה,  לוח  סימניית 
במהלך השנה.

לומדי  בקרב  ביותר  ומבוקשת  לשימוש  נוחה  הסימנייה 
הדף היומי.

עותקים  ב-60,000  שנה  מדי  ומופצת  מודפסת  הסימנייה 
)עבור  וקטן  גדולות(  גמרות  )עבור  גדול  גדלים:  בשני 

גמרות קטנות(.

מעקב  טבלאות  היומי  הדף  בפורטל  לקבל  ניתן  בנוסף, 
ללימוד עבור כל מסכת בנפרד.

מדבקת "מרתון הדף היומי"

המדבקה משמשת מעין "גאוות יחידה" של לומדי 
רצי  של  העולמית  למדבקה  בדומה  היומי,  הדף 
המרתון. המדבקה מיועדת להדבקה על גבי הרכב.

המספר 2,711 שעל גבי המדבקה מייצג את מספר 
דפי הגמרא הנלמדים בכל סבב של לימוד הדף 

היומי, ולצד זה ההכרזה: "גם אני לומד דף יומי".

מגנט סבב הלימוד

המסכתות  שמות  את  המציג  מעוצב  מגנט 
הנלמדות בסבב לימוד הדף היומי.

נלמדת  היא  בו  התאריך  מצויין  מסכת  כל  לצד 
בסבב הנוכחי וכן מספר הדפים במסכת.
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תקציר מהדף היומי - ברדיו מורשת

לפתוח את הבוקר עם תקציר הדף היומי!

פינה המשודרת בכל בוקר לקראת השעה 7:00 ברדיו 
מורשת של "כאן - תאגיד השידור הישראלי".

הנושאים  סקירת  נעימה  בצורה  מוגשת  זו  בפינה 
של  השיעורים  מגידי  צוות  על-ידי  בדף  המרכזיים 

פורטל הדף היומי.

 

דף פייסבוק - 'פורטל הדף היומי' 

בדף הפייסבוק מתפרסמים פוסטים קצרים בענייני הדף היומי, המלצות ללימוד, תמונות 
וקריקטורות, חדשות ועדכונים בענייני הדף היומי.

ספר שו"ת הדף היומי

כ-150 שאלות ותשובות בענייני הדף היומי. השאלות עוסקות 
הדף  ללימוד  הקשורים  נושאים  של  ומרתק  רחב  במגוון 

היומי, כגון: עצות והדרכה בלימוד, לימוד דף יומי בזמנים 
יומי  דף  לימוד  עיון,  לימוד  או  יומי  דף  מיוחדים, 

יומי,  דף  בלימוד  התועלת  האינטרנט,  באמצעות 
הדף האחרון במסכת, למי מתאים לימוד דף יומי 

ועוד.

        חוברת הדרן עלך הדף היומי

הגדול,  וקדיש  ההדרן  נוסח  החוברת:  נושאי  בין 
פירושים למילים 'הדרן' ו'מסכת', ביאורים ל'עשרת 
בני רב פפא', מקורות בעניין שמחה וסעודה לסיום 
מסכת ובעניין סיום והתחלה, הלכות סיום מסכת, 
בנוגע  קצרים  רעיונות  היומי,  הדף  לימוד  מעלת 
לסיום מסכת, טבלאות של סבבי לימוד הדף היומי 

ועוד.

הדף היומי בפרשת השבוע

עיון בדף היומי

ענייני לשון בדף היומי

הלכה למעשה מהדף היומי

שו"ת הדף היומי

הארה מהירושלמי על הדף היומי

ביאור מונח תלמודי בדף היומי

אגדה בדף

נקודה למחשבה

חדש על המדף

החי והצומח בדף היומי

ענייני נוסח ומחקר בדף היומי

דף עזר שימושי ללומד

פנינים נבחרות מדפי השבוע

חידות וחידודים על הדף )נושא פרסים(

קהילה לומדת

נקודה חינוכית בדף

תורה, חברה ומדינה

העלון מיועד ללומדי הדף היומי שיוכלו למצוא בו חומר מעניין שיעשיר ויעזור ללימוד, אך 
מיועד גם לאלו שאינם לומדי הדף היומי, שבאמצעותו יוכלו "להיות בעניינים" ואולי אף 

ירצו להצטרף לחבורת לומדי הדף היומי.

עלון שבועי  - בקרוב שוב

עלון שבועי של פורטל הדף היומי, אשר יודפס ויופץ בכ-50,000 עותקים ויופץ בבתי כנסת 
ברחבי הארץ. העלון מתוכנן להיות עשיר בתוכן ויכיל בין השאר את המדורים הבאים:

לצפייה בעלונים: 
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אפליקציית פורטל הדף היומי   
אחת האפליקציות הטובות והשימושיות ביותר בתחום התורני.

.iPhone, iPad, Android :האפליקציה הושקה למגוון המכשירים

ממשק האפליקציה מתורגם לשפות: אידיש, אנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית 
וגרמנית.

ביותר,  חיוביות  המשתמשים  ותגובות  לאפליקציה,  הורדות   140,000 מעל  בוצעו  כה  עד 
מרשימות ומעודדות מאוד, באופן שקשה לתאר.

האפליקציה לאנדרואיד זכתה לאחרונה בדירוג נדיר ומושלם של חמישה כוכבים.

האפליקציה מאפשרת ללמוד "בלכתך בדרך" באופן נוח ושימושי ביותר: דפדוף מהיר ונוח 
בכל הש"ס, האזנה וצפייה בשיעורי הדף היומי, השתתפות בשיעור אונליין, חיפוש בש"ס, 
מציאת חברותא, גישה לכל תכני אתר האינטרנט, לוח שנה, מילונים, מפת שיעורים עם 

ניווט על גבי מפה ועוד.

 שדרוגים נוספים לאפליקציה, שיהיו מועילים 
ומתקדמים, מתוכננים בגרסאות הבאות.

כל התלמוד
בכף ידך

שיעורי
שמע ווידאו

מפת שיעורים
בארץ ובעולם

מילון
ארמי-עברי

אפליקציית הפורטל חופשית להורדה ב:
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שיעור אונליין - בקרוב שוב
שיעור אונליין של הדף היומי בכיתה וירטואלית, בשפה ברורה, בקצב נוח, בליווי מצגות 

וכלי עזר נוספים.

השיעור מתקיים בכל ערב בשעה 21:00, ומיועד למי שרוצה ללמוד במשותף עם מגיד שיעור 
ולומדים נוספים, אך מסיבות שונות לא מתאפשר לו להשתתף בשיעור בקרבת מגוריו.

השיעור מאפשר למשתתפים לחוש כאילו הם נמצאים בשיעור פיזי רגיל לכל דבר ועניין. 
אם  להחליט  יכול  וכן  בצ'אט(  או  מקרופון  )באמצעות  שאלות  לשאול  יכול  משתתף  כל 

לפתוח את מצלמת הווידאו שלו או לא.

 ,cisco הטובה בעולם מבית השיעורים מתבססים על מערכת webex, מערכת טכנולוגית 
וניתן להשתתף בשיעור דרך מחשב, טאבלט וסמארטפון.

בנוסף לשיעורים עם מגידי השיעור הקבועים, בסוגיות 
מיוחדות מתארחים מגידי שיעורים בולטים.

   בתמונה: פרופ' אומן, חתן פרס נובל.

 תמונת וידאו
של מגיד השיעור

 רשימת המשתתפים
בשיעור הנוכחי

 מצגת עזר 
של דף הגמרא
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פרסומים

מתוך אתרי אינטרנט

אריה יואלי, חדשות סרוגים

לראשונה בהיסטוריה עולה מילון ארמי-עברי לרשת האינטרנט.

למרות שבשוק קיימים מספר מילונים המיועדים בעיקר ללומדי הגמרא, עד היום לא
האינטרנט אתר  הוא  הכפפה  את  שהרים  מי  דיגיטלית.  בצורה  מסודר  מילון  עלה 
ברשת, הקיים  החומר  כל  את  המרכז  שפירא,  הראל  הרב  של  היומי'  הדף  'פורטל 

המקל על לימוד הגמרא והדף היומי.

לגוגל מאוד  דומה  נראה  האינטרנטי  המילון  חזותית, 
מעברית בודדת  מילה  תרגום  מאפשר  והוא  טרסנלייט 
של האפשרות  הוא  הגדול  כשהחידוש  וההפך,  לארמית 

53  כ' בסיון תשעג29.05.1318:06 אהבתיאהבתי

90  פלאש

אפליקציה חדשה ללומדי הגמרא: מילון ארמי – עברי מקוון http://www.srugim.co.il/46429-אפליקציה-חדשה-ללומדי-הגמרא-מילון-ארמי
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אריה יואלי, חדשות סרוגים

כשנה וחצי לאחר צאת אפליקיציית האייפון של פורטל הדף, היומי, ולכבוד תחילת
מסכת שקלים בלימוד, השיק הרב הראל שפירא, את האפליקציה החדשה המותאמת

למכשירים מבוססי מערכת הפעלה אנדרואיד.

את הפורטל העוסק כשמו, בלימוד דפי התלמוד, הקים לפני
, בוגר ישיבת הר עציון, ששםהרב הראל שפיראכחמש שנים 

לב כי בארגוני הדף היומי החרדיים נוהגים למחוק כל אזכור
של תלמידי חכמים ורבנים ציוניים.

חופשיים תכניו  וכל  רווח  מטרות  ללא  שהוקם  האתר 
וחינמיים, מרכז את כל מה שנכתב על הדף היומי, כשהוא
מאפשר לגולשים להתייעץ אחד עם השני בנוגע לשאלות או

קשיים בלימוד הדף.

16  ט"ז בחשוון תשעד20.10.1318:42 אהבתיאהבתי

  צורת הדף באפליקציה (צילום מסך)

בחינם: אפליקצית פורטל הדף היומי גם לאנדרואיד http://www.srugim.co.il/57709-בחינם-אפליקצית-פורטל-הדף-היומי-גם-לאנד?di=1
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'מצב הרוח'

branja100@gmail.com :היית באירוע מעניין? משהו שכדאי שיידעו? אם לא מדובר בלשון הרע, שלח אותו למייל

הכל על כולם.ברנז'הברנז'ה
2בשיתוף

גינזבורג  פיני  אייזנטל,  פלטיאל  בפ"ת  הדתית 
מבעלי חברת אל-על, השופטת המחוזית ורדה 
פלאוט ובעלה דני, יחיאל נויפלד מבכירי עמילי 
המכס, אהוד שיינין הבעלים והמנהל של חברת 

'קומפיוטרגרד' ועוד.
אחים' •  'אהבת  שקהילת  השנייה  הפעם  זו 

גיבוש,  של  לסופ"ש  אביב,  יוצאת  תל  בבלי 
כינר-גליל.  במלון  שירה  בשבת  והפעם 
הדרכה  הקהילה  חברי  קיבלו  צפונה  בדרכם 
מקיבוץ  לוי,  גבעון  המדריך  מקצועית מפי 
טירת צבי. במהלך השבת שמעו שיעורים מפי 
והשתתפו  שפירא,  ישראל  הרב  הקהילה  רב 
בתפילות חגיגיות בניהול הזמרים-חזנים אחיה 
ושמוליק נדל, שסחפו את כל  הנוכחים  רובין 
בדברי  קרליבך.  שלמה  ר'  של  ביצירותיו 
עו"ד  הקהילה  של  הוועד  יו"ר  ציינה  הסיכום 
רובינשטין,  בחמימות  ובהתרגשות,  חביבה 
בהשגת  המלון  צוות  של  תרומתו  את 
המקצועי  אירגונו  ואת  האווירה  המיוחדת, 

של  שלום ברקוביץ, מנהל 'גשר-תיירות פנים'.
שירה, •  שבת  בשלח,  פרשת  קודש  בשבת 

מניין  הכנסת  בבית  חזנות  שבת  התקיימה 
הנעים  השבת  את  גן.  רמת  הרא"ה  הצעירים 
הרב  דברים:  נשאו  גלנץ.  ליפא  העולמי  החזן 
מחלקת  מנהל  אריאל,  יעקב  הרב  הראשי 
תרבות תורנית וחבר מועצת העיר חיים גלרמן. 
לציבור,  רבא  קידושא  נערך  התפילה  לאחר 
שגם אותו ליווה החזן האורח בזמירות וניגונים. 

כחלק •  לקפית?  אותך  להזמין  אפשר  אז 
בירושלים  שעוברת  המבורכת  מההתעוררות 
עיתונאי  הגיעו  הקולינרי,  העיר  מרכז  על 
המיגזר לחזק את המסעדות הכשרות למהדרין, 
לעיר  בדרך  היוקרתיים  המלונות  במשולש 
מרכז  ל'קפית,  הגיעו  ומי  המי  כל  העתיקה. 
המשובח.  התפריט  את  לדגום  ע"מ  העיר', 
פוליטיקאים  אוכל,  מבקרי  בלוגרים  אכלנים, 
וסלבס  עיתונאים,  להיות),  שניסו  (וכאלה 
ולטעום.  ידיים  ליטול  באו  כיפה,  חובשי 
באבי  התמלאה  והפנורמית  השנייה  הקומה 
איציק מצרפי מקול  רוזן מנכ"ל רדיו קול חי, 
ישראל שלהבת חסדיאל,  גלי  שדרנית  ברמה, 
משה ארלנגר מקול ישראל, איש ה'סלפ-איש' 
ישי לפידות שצילם וראיין את כל מה שזז, אבי 
עדי  רז קיל, הסטייליסטיות  שמשי מערוץ 7, 
בורג ורבקה אהרון, מנדי גרוזמן מ-NRG ומקור 
ראשון, נעמי מלכה מעיתון בקהילה, בלוגרית 
האוכל אתי בטיטו, והשפית היוצרת מורן פינטו. 
הפיקה את המיפגש יונת קפלן, ממשרד היח"ץ 

של קובי סלע.
נפתח •  בעולם  הגדול  היומי  הדף  שיעור 

השבוע בפורטל הדף היומי, בהשתתפות רבבות 
ומחו"ל,  מהארץ  לומדות)  כמה  (וגם  לומדים 
יומי מקוון, המועבר  דף  ללימוד  יחד  שחברו 
החל מיום רביעי ט"ו בשבט, עם תחילת לימוד 
מספר  מפי  מועבר  השיעור  כתובות.  מסכת 
מגידי שיעורים: אברהם סתיו, דובי שחור, אבי 

ליפשיץ והראל שפירא, בכל ערב בשעה 21:00, 
בכתובת  נוספים,  עזר  וכלי  במצגות  ומלווה 

www.daf-yomi.com/shiur
בתערוכת •  יש"ע  יקבי  של  חזקה  נציגות 

 ,Wine Jerusalem בישראל,  הגדולה  היין 
יקבי  בירושלים.  הבא  בשבוע  שתתקיים 
בארץ  מאוד  טובות  לביקורות  זוכים  יש"ע 
גורפים  מייצרים,  שהם  והיינות  ובחו"ל, 
פרסים בתחרויות רבות בעולם. היקבים יציגו 
היקבים  החדש.  הבציר  יינות  את  בתערוכה 
יקב  שילה,  יקב  בתערוכה:  המככבים  מיש"ע 
תניא,  יקב  פסגות,  יקב  ליבני,  יקב  ונטורה, 
יקב הר ברכה, יקב חברון, יקב ירושלים, יקב 
גבעות, והיקב בגוש עציון. זו השנה הרביעית 
בעיר  חלק  לוקחת  הכשר,  היין  שתערוכת 
ענף  את  בישראל  ומקדמת  ירושלים,  הקודש 
תתקיים  התערוכה  הכשר.  והאלכוהול  היין 
השבוע, בימים רביעי וחמישי, בבנייני האומה. 
את  מובילה   Wine Jerusalem תערוכת 
תהליך הטמעת תחום היין האנין בקרב הציבור 
מספר  התערוכה  מצמיחה  שנה  בכל  הדתי. 
יינות משובחים במיוחד, שניתן לברך עליהם 

את ברכת הטוב והמיטיב.
אבנר שאקי, •  איש יחסי הציבור הירושלמי 

הודיה  מסיבת  בירושלים  התחריר  בבר  הפיק 
לה', כולל יום הולדת, על שהצליח לשפר מאוד 
את שטף דיבורו, שסבל שנים רבות מגימגום. 
שאקי ציין שמטרתו המרכזית של האירוע היא 
זה. מאות המשתתפים  להודות לה' על הישג 
שלקחו חלק בחגיגה נהנו מהופעות מיוחדות 
שמעון  ויטל  וגלעד  לוי  רואי  שטנר,  דוד  של 
רזאל,  יונתן  ריבו,  ישי  הנבואה,  שוטי  מלהקת 
ואיחולים  אריאלי,  קובי  מפי  סטנד-אפ  מופע 
לבנות  שקראה  שקד,  איילת  מפי  מרגשים 
על  לעוט  באירוע,  שנכחו  הרבות  המיגזר 
 ,2 מחדשות  יאיר שרקי  ניצפו:  הפנוי.   שאקי 
רועי שרון מחדשות 10, עקיבא נוביק מידיעות 
אחרונות, אוריה אלקיים מגלי צה"ל, אבי לרנר 
משה,  וחגית  איציק  מלרנרקום,  עובדיה  ואבי 
יועצי  חצרוני,  אמיר  פרופ'  ריקלין,  שמעון 
שרים ועוזרים פרלמנטריים רבים, רז קיל, בני 

משפחתו של שאקי, ומאות חברים. 
מינויים

הנהלת איגוד ישיבות ההסדר בחרה השבוע • 
מולי יסלזון (47).  לתפקיד מנכ"ל האיגוד את 
הגיור  אגף  ראש  לאחרונה  עד  שימש  יסלזון 
במשרד ראש הממשלה ובמשרד לשירותי דת. 
בתפקיד  ששימש  עוזרי,  איתן  את  יחליף  הוא 
תפקידו.  את  לסיים  וביקש  האחרון,  בעשור 
בשם  המינוי  על  בירך  הרב אליהו בלומנצוייג 
על  המוטלת  "המשימה  כי  ואמר  ההנהלה, 
המנכ"ל החדש היא לחזק ולהצעיד קדימה את 
המפעל החשוב של ישיבות ההסדר, להמשיך 
לבנותו ולשכללו לתפארת עולם התורה ומדינת 
המנכ"ל  להצלחתו".  מייחלים  ואנו  ישראל 
החדש מתגורר בראש צורים, נשוי למוריה, ואב 

לעשרה, בוגר ישיבת ההסדר הר עציון ומכללת 
ובמינהל  בהיסטוריה  שני  תואר  בוגר  הרצוג; 
הכנה  מדור  מנהל  גם  שימש  בעבר  עסקים. 
ההנהלה  ויו"ר  היהדות  ללימודי  במכון  לגיור 

המוניציפאלית בראש צורים.
חילופי גברי באגף לתרבות תורנית במשרד • 

החינוך. הרב איתיאל ברלוי החליף את שמריהו 
הרב חיים שני מונה  הרמן, שפרש לגימלאות. 
לסגנו, במקום ציון מנצורה, שפרש לגימלאות. 
מונה  אספקלריא,  תיאטרון  סמנכ"ל  גנן,  חנוך 
כמחליפו של הרב איתיאל בתפקיד מפקח מחוז 

דרום.
מזל טוב

לרב הראשי הרב דוד לאו, ולרעייתו ציפי, • 
להולדת הנכדה, בת לידידיה ושיראל לאו.

תמי, •  ולרעייתו  לדוד הדרי, מנכ"ל אמונה, 
וכן לשמוליק בורנשטיין, מבנק מזרחי-טפחות, 
למיטל  בן  הנכד,  להולדת  זלפה,  ולרעייתו 

ודורון בורנשטיין.
בת •  לרגל  מרעננה,  עובדיה,  ודוד  לאפרת 

המצווה של הבת הדר, נכדה לחיה ומנחם רהט, 
לעטרה  ואחות  הרוח',  'מצב  לעורך  המשנה 

ואביגיל.
להתנדבות, •  האגודה  סמנכ"ל  ויצמן,  לאבי 

ורעייתו איילת, מאלון שבות, לרגל בת המצווה 
של טליה. בין האורחים ניצפו: הרב גדעון פרל 
רבה של אלון שבות וסבא של בת המצווה, ירון 
מועצת  יו"ר  להתנדבות,  האגודה  מנכ"ל  לוץ 
הילדים  כפר  מנהל  פרל,  דוידי  עציון  גוש 
תלפיות חדרה שם טוב ויצמן, עו"ד אבי לוי, מרי 

אביטל מנהלת סניף ניצן פ"ת.
להולדת •  מירושלים,  גריס,  וברוך  לרבקה 

הנכד, בן לעינב וצחי זיו.
אברהם •  הרב  איכילוב  החולים  בית  לרב 

רזניקוב, ורעייתו ימימה, לרגל בר המצווה של 
בנם עמיחי יהודה. שבת השמחה נערכה במלון 
פתח  העיר  רב  באירוע:  חלק  נטלו  ירושלמי. 
משואות  המושב  רב  הלוי,  מיכה  הרב  תקווה 
בזק  עליזה  נהוראי, ד"ר  מאיר  הרב  יצחק 
ליוו  השבת  וחשובים. את  רבים  אישים  ועוד 
בתפילות ובסעודות השבת החזן אהרון שלמה 
'המשוררים'  ולהקת  רזאל  יונתן  הזמר  וייסמן, 
משה  של  ובניצוחו  שינקר  צביקה  בהנחיית 
בלייכברד. במוצאי שבת נהנו האורחים הרבים 
מהבדלה מוסיקאלית וממופע מיוחד של הזמר 

יונתן רזאל ולהקת המשוררים.
לוד, •  מהעיר  גולדברג,  ואריה  רחלי  לרו״ח 

(מיל׳)  לסא״ל  נכדה  נעמה,  הבת  להולדת 
זאב ורעייתו שושנה שגיב, וד״ר יוסי, ורעייתו 

ביאטריס גולדברג, מפתח תקווה.
נחמה •  ורעייתו  סלע  קובי  התקשורת  לאיש 

לאירוסי ביתם נויה עם חיים בר שלום.
מכמש, •  ממעלה  אריאלי,  ומרים  לגלעד 

נכדתם  שירה,  הבת  של  המצווה  בת  לרגל 
ומיקי  אביב,  מתל  דנאן,  אבן  ורינה  יצחק  של 

ודניאלה אריאלי.
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גינזבורג  פיני  אייזנטל,  פלטיאל  בפ"ת  הדתית 
מבעלי חברת אל-על, השופטת המחוזית ורדה 
פלאוט ובעלה דני, יחיאל נויפלד מבכירי עמילי 
המכס, אהוד שיינין הבעלים והמנהל של חברת 

'קומפיוטרגרד' ועוד.
אחים' •  'אהבת  שקהילת  השנייה  הפעם  זו 

גיבוש,  של  לסופ"ש  אביב,  יוצאת  תל  בבלי 
כינר-גליל.  במלון  שירה  בשבת  והפעם 
הדרכה  הקהילה  חברי  קיבלו  צפונה  בדרכם 
מקיבוץ  לוי,  גבעון  המדריך  מקצועית מפי 
טירת צבי. במהלך השבת שמעו שיעורים מפי 
והשתתפו  שפירא,  ישראל  הרב  הקהילה  רב 
בתפילות חגיגיות בניהול הזמרים-חזנים אחיה 
ושמוליק נדל, שסחפו את כל  הנוכחים  רובין 
בדברי  קרליבך.  שלמה  ר'  של  ביצירותיו 
עו"ד  הקהילה  של  הוועד  יו"ר  ציינה  הסיכום 
רובינשטין,  בחמימות  ובהתרגשות,  חביבה 
בהשגת  המלון  צוות  של  תרומתו  את 
המקצועי  אירגונו  ואת  האווירה  המיוחדת, 

של  שלום ברקוביץ, מנהל 'גשר-תיירות פנים'.
שירה, •  שבת  בשלח,  פרשת  קודש  בשבת 

מניין  הכנסת  בבית  חזנות  שבת  התקיימה 
הנעים  השבת  את  גן.  רמת  הרא"ה  הצעירים 
הרב  דברים:  נשאו  גלנץ.  ליפא  העולמי  החזן 
מחלקת  מנהל  אריאל,  יעקב  הרב  הראשי 
תרבות תורנית וחבר מועצת העיר חיים גלרמן. 
לציבור,  רבא  קידושא  נערך  התפילה  לאחר 
שגם אותו ליווה החזן האורח בזמירות וניגונים. 

כחלק •  לקפית?  אותך  להזמין  אפשר  אז 
בירושלים  שעוברת  המבורכת  מההתעוררות 
עיתונאי  הגיעו  הקולינרי,  העיר  מרכז  על 
המיגזר לחזק את המסעדות הכשרות למהדרין, 
לעיר  בדרך  היוקרתיים  המלונות  במשולש 
מרכז  ל'קפית,  הגיעו  ומי  המי  כל  העתיקה. 
המשובח.  התפריט  את  לדגום  ע"מ  העיר', 
פוליטיקאים  אוכל,  מבקרי  בלוגרים  אכלנים, 
וסלבס  עיתונאים,  להיות),  שניסו  (וכאלה 
ולטעום.  ידיים  ליטול  באו  כיפה,  חובשי 
באבי  התמלאה  והפנורמית  השנייה  הקומה 
איציק מצרפי מקול  רוזן מנכ"ל רדיו קול חי, 
ישראל שלהבת חסדיאל,  גלי  שדרנית  ברמה, 
משה ארלנגר מקול ישראל, איש ה'סלפ-איש' 
ישי לפידות שצילם וראיין את כל מה שזז, אבי 
עדי  רז קיל, הסטייליסטיות  שמשי מערוץ 7, 
בורג ורבקה אהרון, מנדי גרוזמן מ-NRG ומקור 
ראשון, נעמי מלכה מעיתון בקהילה, בלוגרית 
האוכל אתי בטיטו, והשפית היוצרת מורן פינטו. 
הפיקה את המיפגש יונת קפלן, ממשרד היח"ץ 

של קובי סלע.
נפתח •  בעולם  הגדול  היומי  הדף  שיעור 

השבוע בפורטל הדף היומי, בהשתתפות רבבות 
ומחו"ל,  מהארץ  לומדות)  כמה  (וגם  לומדים 
יומי מקוון, המועבר  דף  ללימוד  יחד  שחברו 
החל מיום רביעי ט"ו בשבט, עם תחילת לימוד 
מספר  מפי  מועבר  השיעור  כתובות.  מסכת 
מגידי שיעורים: אברהם סתיו, דובי שחור, אבי 

ליפשיץ והראל שפירא, בכל ערב בשעה 21:00, 
בכתובת  נוספים,  עזר  וכלי  במצגות  ומלווה 

www.daf-yomi.com/shiur
בתערוכת •  יש"ע  יקבי  של  חזקה  נציגות 

 ,Wine Jerusalem בישראל,  הגדולה  היין 
יקבי  בירושלים.  הבא  בשבוע  שתתקיים 
בארץ  מאוד  טובות  לביקורות  זוכים  יש"ע 
גורפים  מייצרים,  שהם  והיינות  ובחו"ל, 
פרסים בתחרויות רבות בעולם. היקבים יציגו 
היקבים  החדש.  הבציר  יינות  את  בתערוכה 
יקב  שילה,  יקב  בתערוכה:  המככבים  מיש"ע 
תניא,  יקב  פסגות,  יקב  ליבני,  יקב  ונטורה, 
יקב הר ברכה, יקב חברון, יקב ירושלים, יקב 
גבעות, והיקב בגוש עציון. זו השנה הרביעית 
בעיר  חלק  לוקחת  הכשר,  היין  שתערוכת 
ענף  את  בישראל  ומקדמת  ירושלים,  הקודש 
תתקיים  התערוכה  הכשר.  והאלכוהול  היין 
השבוע, בימים רביעי וחמישי, בבנייני האומה. 
את  מובילה   Wine Jerusalem תערוכת 
תהליך הטמעת תחום היין האנין בקרב הציבור 
מספר  התערוכה  מצמיחה  שנה  בכל  הדתי. 
יינות משובחים במיוחד, שניתן לברך עליהם 

את ברכת הטוב והמיטיב.
אבנר שאקי, •  איש יחסי הציבור הירושלמי 

הודיה  מסיבת  בירושלים  התחריר  בבר  הפיק 
לה', כולל יום הולדת, על שהצליח לשפר מאוד 
את שטף דיבורו, שסבל שנים רבות מגימגום. 
שאקי ציין שמטרתו המרכזית של האירוע היא 
זה. מאות המשתתפים  להודות לה' על הישג 
שלקחו חלק בחגיגה נהנו מהופעות מיוחדות 
שמעון  ויטל  וגלעד  לוי  רואי  שטנר,  דוד  של 
רזאל,  יונתן  ריבו,  ישי  הנבואה,  שוטי  מלהקת 
ואיחולים  אריאלי,  קובי  מפי  סטנד-אפ  מופע 
לבנות  שקראה  שקד,  איילת  מפי  מרגשים 
על  לעוט  באירוע,  שנכחו  הרבות  המיגזר 
 ,2 מחדשות  יאיר שרקי  ניצפו:  הפנוי.   שאקי 
רועי שרון מחדשות 10, עקיבא נוביק מידיעות 
אחרונות, אוריה אלקיים מגלי צה"ל, אבי לרנר 
משה,  וחגית  איציק  מלרנרקום,  עובדיה  ואבי 
יועצי  חצרוני,  אמיר  פרופ'  ריקלין,  שמעון 
שרים ועוזרים פרלמנטריים רבים, רז קיל, בני 

משפחתו של שאקי, ומאות חברים. 
מינויים

הנהלת איגוד ישיבות ההסדר בחרה השבוע • 
מולי יסלזון (47).  לתפקיד מנכ"ל האיגוד את 
הגיור  אגף  ראש  לאחרונה  עד  שימש  יסלזון 
במשרד ראש הממשלה ובמשרד לשירותי דת. 
בתפקיד  ששימש  עוזרי,  איתן  את  יחליף  הוא 
תפקידו.  את  לסיים  וביקש  האחרון,  בעשור 
בשם  המינוי  על  בירך  הרב אליהו בלומנצוייג 
על  המוטלת  "המשימה  כי  ואמר  ההנהלה, 
המנכ"ל החדש היא לחזק ולהצעיד קדימה את 
המפעל החשוב של ישיבות ההסדר, להמשיך 
לבנותו ולשכללו לתפארת עולם התורה ומדינת 
המנכ"ל  להצלחתו".  מייחלים  ואנו  ישראל 
החדש מתגורר בראש צורים, נשוי למוריה, ואב 

לעשרה, בוגר ישיבת ההסדר הר עציון ומכללת 
ובמינהל  בהיסטוריה  שני  תואר  בוגר  הרצוג; 
הכנה  מדור  מנהל  גם  שימש  בעבר  עסקים. 
ההנהלה  ויו"ר  היהדות  ללימודי  במכון  לגיור 

המוניציפאלית בראש צורים.
חילופי גברי באגף לתרבות תורנית במשרד • 

החינוך. הרב איתיאל ברלוי החליף את שמריהו 
הרב חיים שני מונה  הרמן, שפרש לגימלאות. 
לסגנו, במקום ציון מנצורה, שפרש לגימלאות. 
מונה  אספקלריא,  תיאטרון  סמנכ"ל  גנן,  חנוך 
כמחליפו של הרב איתיאל בתפקיד מפקח מחוז 

דרום.
מזל טוב

לרב הראשי הרב דוד לאו, ולרעייתו ציפי, • 
להולדת הנכדה, בת לידידיה ושיראל לאו.

תמי, •  ולרעייתו  לדוד הדרי, מנכ"ל אמונה, 
וכן לשמוליק בורנשטיין, מבנק מזרחי-טפחות, 
למיטל  בן  הנכד,  להולדת  זלפה,  ולרעייתו 

ודורון בורנשטיין.
בת •  לרגל  מרעננה,  עובדיה,  ודוד  לאפרת 

המצווה של הבת הדר, נכדה לחיה ומנחם רהט, 
לעטרה  ואחות  הרוח',  'מצב  לעורך  המשנה 

ואביגיל.
להתנדבות, •  האגודה  סמנכ"ל  ויצמן,  לאבי 

ורעייתו איילת, מאלון שבות, לרגל בת המצווה 
של טליה. בין האורחים ניצפו: הרב גדעון פרל 
רבה של אלון שבות וסבא של בת המצווה, ירון 
מועצת  יו"ר  להתנדבות,  האגודה  מנכ"ל  לוץ 
הילדים  כפר  מנהל  פרל,  דוידי  עציון  גוש 
תלפיות חדרה שם טוב ויצמן, עו"ד אבי לוי, מרי 

אביטל מנהלת סניף ניצן פ"ת.
להולדת •  מירושלים,  גריס,  וברוך  לרבקה 

הנכד, בן לעינב וצחי זיו.
אברהם •  הרב  איכילוב  החולים  בית  לרב 

רזניקוב, ורעייתו ימימה, לרגל בר המצווה של 
בנם עמיחי יהודה. שבת השמחה נערכה במלון 
פתח  העיר  רב  באירוע:  חלק  נטלו  ירושלמי. 
משואות  המושב  רב  הלוי,  מיכה  הרב  תקווה 
בזק  עליזה  נהוראי, ד"ר  מאיר  הרב  יצחק 
ליוו  השבת  וחשובים. את  רבים  אישים  ועוד 
בתפילות ובסעודות השבת החזן אהרון שלמה 
'המשוררים'  ולהקת  רזאל  יונתן  הזמר  וייסמן, 
משה  של  ובניצוחו  שינקר  צביקה  בהנחיית 
בלייכברד. במוצאי שבת נהנו האורחים הרבים 
מהבדלה מוסיקאלית וממופע מיוחד של הזמר 

יונתן רזאל ולהקת המשוררים.
לוד, •  מהעיר  גולדברג,  ואריה  רחלי  לרו״ח 

(מיל׳)  לסא״ל  נכדה  נעמה,  הבת  להולדת 
זאב ורעייתו שושנה שגיב, וד״ר יוסי, ורעייתו 

ביאטריס גולדברג, מפתח תקווה.
נחמה •  ורעייתו  סלע  קובי  התקשורת  לאיש 

לאירוסי ביתם נויה עם חיים בר שלום.
מכמש, •  ממעלה  אריאלי,  ומרים  לגלעד 

נכדתם  שירה,  הבת  של  המצווה  בת  לרגל 
ומיקי  אביב,  מתל  דנאן,  אבן  ורינה  יצחק  של 

ודניאלה אריאלי.
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'בשבע'

י”ד אב תשע”ב, 382.8.2012

מאיר ה ר’  כשרצה  אבל  תמוה,  נראה  זה  יום 
שפירא להציע את רעיון הדף היומי בכנסייה 
הגדולה הראשונה של אגודת ישראל בתרפ”ג 
אישרה  לא  המכינה  הרבנים  ועדת   ,)1923(
כפשרה,  לבסוף,  מסיבותיו.  אחד  כל  אותו,  להציע  לו 
הצעות  במסגרת  הרעיון  את  יציע  מאיר  שר’  הוסכם 
פרטיות שהעלה בנאומו. כבר לאור תגובת הקהל שהריע 

בהתלהבות, ניתן היה לראות כי מדובר בסוס מנצח. 
רבים מתייחסים ללימוד הדף היומי כמיועד לבעלי בתים, 

רוממילא כבודו יורד בעיניהם. הרב הראל שפירא, מרצה לתו
רה שבעל פה במכללות שאנן ובית וגן, מורה למשפט עברי 
ומייסד פורטל הדף היומי, אינו רואה בכך רע. “אין לך דבר 
בעיסוקים  שעוסקים  עמל  “אנשי  אומר,  הוא  מזה”,  נפלא 
שונים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה. מה רע בכך? מה 

ררע בתדמית הזו?”. שפירא מציין שבשנים האחרונות מס
גרת הלימוד התרחבה מאוד, גם מעבר לבעלי בתים: “היום 

וישיבות רבות שבהם בצד הלימוד הרגיל לומ ריש כוללים 
דים גם דף יומי, מתוך רצון להרגיש שותפות עם ציבור ענק 
שלומד דף יומי, ומתוך רצון להשיג גם בקיאות בש”ס, בנוסף 

רללימוד עיון והלכה”. בציבור החרדי ישנם גם כוללים מיוח
דים שהדף היומי הוא הנושא המרכזי הנלמד בהם.

זקנים עם נערים
הרב יעקב ש. מלמד כבר שנים רבות בישיבה קטנה, אולם 
בשכונת  היומי  בדף  שיעור  מגיד  שהוא  מחזורים  שני  מזה 
רמת אהרון הבני ברקית. השיעור פתוח לכל, אולם בפועל 
רוב המשתתפים הם בגילאי 60-50, חציים בני תורה וחציים 
בעלי בתים חרדים. “במחזור הקודם היו לי בו זמנית ילד בן 
11 וקשיש בן 96 )היה זה הרב דוד מלמד זצ”ל, אביו של הרב 

זלמן שליט”א(”.
יועד בעיקר לבעלי  הרב ש. מודע לכך שבמקור הרעיון 

רבתים, אולם דווקא בזה הוא רואה את מקור עוצמתו. “אנ
שים שואלים מדוע הרעיון הזה כל כך תפס, להבדיל מכל 
מיני תוכניות אחרות שלא הצליחו. כנראה הסיבה העיקרית 
מובנה  ערך  היה  לתורה  עיתים  קביעות  של  שהערך  היא 

רומקוים על ידי ההמון מאז ומתמיד, וכל מי שהיה מסוגל לל
מוד גמרא - היה לו שיעור גמרא בלאו הכי. ברגע שהתוכנית 
הזו לא ביקשה דבר חדש ולא סתרה כלום, רק עשתה סדר 

בלימוד הקבוע, היא התפרצה כביכול לדלת פתוחה”. 
הבתים  בעלי  לחוגי  מעבר  הדף  התרחבות  של  התופעה 
מוכרת היטב לרב ש.: “עם השנים רבו גם אברכים ובחורי 
כזה,  ישיבות שגילו את הפוטנציאל הגלום בלימוד מסודר 
דווקא  אינם  היומי  הדף  מלומדי  עצום  חלק  שהיום  ודומה 
בעלי בתים. בשיעור שאני מוסר, למעלה מחצי הם אברכים, 

רויש ביניהם אפילו כמה מרביצי תורה בישיבות שבאים לל
מוד כל יום את הדף”.

מרדכי  אברהם  ר’  מגור,  האדמו”ר  את  מזכיר  ש.  הרב 
אלתר, בעל ה’אמרי אמת’, שבליל א’ דראש השנה תרפ”ד 
)1923 למניינם( בסיום תפילת ערבית הפטיר “אני נכנס כעת 
ללמוד ברכות דף ב” כשבאותו לילה החל המחזור הראשון 
של לימוד הדף היומי, ומיד רצו כל חסידיו לחפש מסכתות 

ברכות. “דומני שהמסר המרכזי באמירה זו הוא שהדף היומי 
איננו נחלת בעלי בתים בלבד. על הרב וואזנר שליט”א, בעל 

ר‘שבט הלוי’, אומרים שלא הפסיד אף דף מיום שהחל המח
זור הראשון עד עצם היום הזה”.

רמתי אלוש פרש לאחרונה מעבודתו כמהנדס תוכנה בחב
רת IBM, אולם את סדר יומו לא פותח אלוש בהיי-טק. מזה 
כעשרים שנה מתכנסים הוא וחבריו בחמש בבוקר ללימוד 
בדרך  ביבנה, משמש  כרם  ישיבת  בוגר  יומי, כשאלוש,  דף 
שהלימוד  כך  על  אותו  שואל  כשאני  השיעור.  כמגיד  כלל 
הזה נתפס בציבור כשטחי הוא אומר: “הדף היומי הוא אותו 
דף. אפשר ללמוד אותו לעומק ואפשר ללמוד אותו בצורה 
שטחית. הזמן המוקצב לשיעור הוא בדרך כלל בין חצי שעה 

רלשעה, ואי אפשר בזמן הזה ללמוד את כל הראשונים וה
אחרונים. מה שנאמר בזמן הקצוב 
הזה חייב להיות העיקר מבלי לרדת 
לפרטים, והזמן להעמיק הוא לפני 

השיעור או לאחריו”.
שבועיים  מלפני  ‘צהר’  בעלון 
קרא למגידי השיעורים הרב אריה 
ברורה  הלכה  מכון  ראש  שטרן, 
ומועמד לרבנות ירושלים, להוסיף 
מאחת  עיוני  לימוד  בשבוע  פעם 
השבוע.  במהלך  שנלמדו  הסוגיות 
היומי  הרב ש. סבור שלימוד הדף 

בע להילמד  שיכול  כזה  רק  ראינו 
יון, אלא אפשר ממש להפוך ממנו 
תלוי  שזה  “אלא  חכם.  לתלמיד 
הוא  משקיעים”,  כמה  בשאלה 
את  לשמוע  בא  שרק  “מי  אומר, 
השיעור והולך, לא יגדל מזה להיות 
את  שמכין  מי  אבל  חכם.  תלמיד 
תלמיד  ייצא  עליו,  וחוזר  השיעור 

מש הוא  ואם  בש”ס,  שבקי  רחכם 
קיע גם בלימוד יותר עיוני הוא יכול 
לצמוח ממש ולהיות גדול בתורה”. 

אנשים  “ישנם  הלומד:  של  באופי  גם  תלוי  זה  לדבריו, 
לרוב  אבל  הספק.  ללא  נינוח  בלימוד  רק  לצמוח  שיכולים 
שיעורים  יש  טוב.  רק  עושה  להספק  המחויבות  האנשים 
מיוחדים לכאלו שרוצים ללמוד לעומק, שם מביאים את כל 
לומדי  כמה  יש  האחרונים.  הערות  ואת  בקצרה,  הפרשנים 
שיעורים כאלו שהפכו לתלמידי חכמים גדולים, שלא לדבר 
על מגידי השיעורים האלו שהם תלמידי חכמים מפורסמים, 
שגר  מי  הזה.  השיעור  אמירת  מתוך  צמח  הגדול  שחלקם 
בבני ברק יודע שחלק מההווי של העיר היה שיעורו של הרב 
יום שיעור למאות  זצ”ל, שמסר כל  משה מרדכי שולזינגר 
איש בבית מדרש ירחי כלה, בעיון רב ובהיקף עצום, שיעור 
כל  היא  הלוי’,  ‘משמר  ספריו  סדרת  שעות.  כמה  שנמשך 
כולה שיר הלל ל’דף היומי בעיון של תלמיד חכם’”. בבני ברק 
ישנם כמה מוקדים שממשיכים במסורת זו על ידי תלמידי 
בלמדנות  ישיבות  לבני  הדף  את  שמוסרים  גדולים  חכמים 

וברמה גבוהה. 
קשורה  היומי  מהדף  בתורה  גדלים  כמה  עד  השאלה 

על  חזרות  תוכנית  עריכת  מהלימוד.  זוכרים  כמה  לשאלה 
הדף היומי היא לא דבר פשוט, בגלל קצב ההתקדמות היומי 
שאינו נעצר לטובת החזרות. הראל שפירא מספר כי סקר 
שנערך בפורטל הדף היומי מגלה נתון מפתיע. “16 אחוזים 
מהלומדים הצהירו שהם זוכרים את רוב הדף ו-37 אחוזים 
חשבתי  “כשלעצמי,  אומר.  הוא  נבחרים”,  קטעים  זוכרים 

רשהאחוזים הרבה יותר נמוכים. אבל גם אם לא זוכרים, לד
עתי יש ערך גדול מאוד בלימוד הדף היומי, בכך שהלומד 
קובע עיתים לתורה ומקיים מצוות תלמוד תורה יומיומית 
ואף מקרין זאת לסביבתו ולמשפחתו. הוא שותף למסגרת 
גדולה וקבועה של עוד רבבות לומדים, ובעיקר יש ערך גדול 

רבמפגש היומיומי עם דבר ה’ ובחוויה הדתית האמיתית וה
עמוקה שבכך. מניסיון אישי, מאוד הייתי ממליץ למי שיש 
לו זמן להקדיש עוד רבע שעה כל 
אתמול,  הדף של  על  לחזרה  יום 
 10 עוד  ואם אפשר אף להקדיש 

של של  הדף  על  לחזרה  רדקות 
לחזרה  נוספות  דקות  ו-5  שום, 

על הדף שלפני כן”. 

להשלים שיעור 
באינטרנט

באינטרנט  הטמונות  הסכנות 
איתן  וההתמודדות  לכל,  גלויות 
להורים  היטב  מוכרת  סוגיה  היא 
ולמחנכים. אבל כידוע, באינטרנט 

רישנם גם דברים טובים. גם ליוז
השנים  תשעים  כמעט  בת  מתו 
של ר’ מאיר שפירא יש כמה וכמה 
ייצוגים ברשת. פורטל הדף היומי 
הוא אולי המוכר שביניהם. מלבד 
התכנים העצמאיים שלו, הוא גם 
הפורטל  אחרים.  רבים  למקומות  וקישורים  חומרים  מכיל 
נוסד לפני כשלוש שנים על ידי הראל שפירא, שלימד גמרא 
תקופה  במשך  לימד  מכן  ולאחר  בחיפה  ההסדר  בישיבת 
אצלו  שהצטברו  לאחר  עציון.  הר  בישיבת  יומי  דף  קצרה 
חומרי עזר, הוא החליט להעלותם לאתר קטנטן באינטרנט. 
שפירא נוכח בכוחה של הרשת והבין שאפשר להעלות גם 

חומרים של אחרים, וכך הוקם הפורטל.
מלבד קישורים לאתרים וחומרים אחרים ברשת בנושא 
שמפורסמים  רבים  תכנים  בפורטל  מותקנים  היומי,  הדף 
בתפוצה מקומית בלבד ולא נמצאים ברשת, על ידי ארגונים 
שונים או מגידי שיעור או לומדים עצמאיים. כך למשל נמצא 
בו מאגר דפי ‘מאורות הדף היומי’ המפורסמים, לצד רבים 
האתר  כי  אומר  שפירא  בנוסף,  פחות.  הרבה  שמפורסמים 
מעודד כתיבת תכנים חדשים בעקבות הכרה ביכולתו להפיץ 

רתורה בקנה מידה גדול. “יש כמה וכמה מדורים שבאו לעו
לם בזכות פורטל הדף היומי, כמו למשל: מדור החי והצומח 
בתלמוד של ד”ר משה רענן, מדור ההרחבות של הרב דוד 
כוכב, ועוד רבים”. אגב, שפירא אומר כי למדורו של רענן 

ישנם מנויים רבים, גם חילונים, שמתעניינים דווקא בצדדים 
הבוטניים והזואולוגיים שלו, כשבדרך הם סופגים גם קטעי 

גמרא ומדרשים מרובים. 
כשביום  מדינות,  מ-120  כניסות  היום  עד  זוהו  לפורטל 
1,500 כניסות. בפורטל ישנו מגוון מרר -ממוצע יש אליו כ

שים של כלי עזר שונים, ובהם: שיעורי שמע בשפות שונות 
פירושים  חדשים(,  שיעורים   15 לאתר  מוכנסים  יום  )מדי 

רוסיכומים של הגמרא, תרשימים, טבלאות, מענה קולי, וא
מיידי.  באופן  מומחים שמשיבים תשובות  עם  פורום  פילו 
ברחבי  שיעורים  חברותא,  מצא  המדורים:  נמצאים  לצידם 
הארץ, לוח שנתי, סקר חודשי, ענייני סיום מסכת, כתבות 
ומהר”ם  היומי  הדף  תולדות  היומי,  הדף  בענייני  ומאמרים 

שפירא, גמרא מהדורת וגשל, טקסט מלא של הש”ס ועוד.
בפורטל שותפים כל לומדי הדף היומי, ללא הבדלי מגזר, 
“ואיש לא נמנע מלפרסם חומרים שלו באתר בגלל הכיפה 
הסרוגה שעל ראשי”. אחד המשתתפים הפעילים באתר הוא 
הרב יעקב ש.. לדעתו, אתר כמו הפורטל “אינו יכול בשום 
אופן להוות תחליף לחברותא או לשיעור. אבל הוא משמש 
לצידו ככלי עזר אדיר. למשל במקרה של החמצת השיעור, 
אפשר להקשיב שם לשיעור מתוך המגוון הקיים”. שפירא 
מספר כי בפורום באתר משתתפים תלמידי חכמים ומגידי 

רשיעורים וגם מומחים מתחומים שונים: רפואה, לשון, ביו
לוגיה, מחשבים, הנדסה, משפטים ועוד, כך שכל אחד תורם 

את חלקו להבנה המלאה של דברי הגמרא. 
הרב ש. רואה יתרון משמעותי בלימוד בקבוצה ולא מול 
החרדית  בעגה  שנקרא  במה  בעיקר  הוא  “ההבדל  המסך. 
לא תלמד,   – לא תרצה  לבד, אם  לומד  ה’מחייב’. כשאתה 
וצריך המון משמעת עצמית. כמו בכל מקצוע, רוב האנשים 
יניבו תפוקה רק במשרד, אבל אם הם יצטרכו לעבוד מהבית 
בזמנם הפנוי, אוי ואבוי. מלבד זאת בחבורה יש אינטגרציה, 
לו  דבר שאין  כל חברי הקבוצה,  דיבוק חברים המפרה את 
תחליף. זה אחד מקנייני התורה. את האינטרנט לא מנו בין 
קנייני התורה, אני מתאר לעצמי שיותר נכון למנות אותו בין 

משביתיה”. 
כל הפרויקט הזה נעשה ללא מטרות רווח והוא חינמי. לכן 
גם אין בו פרסומות “למרות פניות מרובות, כדי שהגולש לא 
יוטרד בפרסומות קופצניות ומעיקות”. האתר ממומן באופן 
פרטי ואין גוף שעומד מאחוריו, למרות ששני גופים גדולים 
כבר ביקשו לרכוש אותו. “באופן עקרוני אני מאמין שחשוב 
מלבד  אחר,  או  כזה  אינטרס  עם  מזוהה  יהיה  לא  שהאתר 
הזנת  אומר שפירא.  היומי”,  הדף  ללומדי  לסייע  האינטרס 
התכנים באתר מתבססת על יותר מ-20 מתנדבים, כמו גם 
שאר ענפי התכנות ובניית האתר, אותם תרמו אנשי מקצוע 

בהתנדבות. 
וי ראחד החלומות של שפירא הוא לשים באתר שיעור 

דאו שמיועד למתחילים. מסתבר שלאתר מגיעים גם כאלה 
רשמחפשים חומר רקע בסיסי ביהדות. לעיתים אפשר למ

צוא במדור לחיפוש חברותות מודעות כמו: “חוזר בתשובה 
מחפש חברותא ללימוד מסודר”, או: “בן 37, קצת מתחזק, 
מעוניין במלמד גמרא”. באתר כבר יש כמה וכמה כלי עזר 
ארמי- מילון  יושק  בקרוב  מתחילים.  ללומדים  המיועדים 
עברי של ע”צ מלמד, ובהמשך מילונים הלכתיים ותלמודיים 

הרב יהודה זולדן: לומדי 
הדף היומי מייצבים את 

עצמם במקום גבוה 
בחיבור ובקשר לתורה. 
באופן אישי אני מאוד 

מעריך, ממש מעריץ, את 
מי שקמים מוקדם ללמוד 

דף יומי כשחושך וקר 
מאוד בחוץ, או שלאחר 
יום עבודה יושבים ולא 
מוותרים על הקביעות

עושים 
תורתם 
קבע

מדוע ר’ אברום קינא בלומדי השיעור מנצרת 
עילית, כיצד עט פשוט הפך לשיטה שלמה 

שמייעלת את הלימוד, איזה כדורגלן צעיר חזר 
בתשובה בזכות לימוד קבוע ולמה חילונים 
מתעניינים בפורטל הדף היומי? 0 השבוע 

הסתיים המחזור ה-12 של לימוד הדף היומי – 
מפעל הלימוד רב התפוצה אשר שותפים לו 

תלמידי חכמים לצד בעלי בתים, בהתמדה שלא 
נשחקת  0  יואל יעקובי

י”ד אב תשע”ב, 382.8.2012

מאיר ה ר’  כשרצה  אבל  תמוה,  נראה  זה  יום 
שפירא להציע את רעיון הדף היומי בכנסייה 
הגדולה הראשונה של אגודת ישראל בתרפ”ג 
אישרה  לא  המכינה  הרבנים  ועדת   ,)1923(
כפשרה,  לבסוף,  מסיבותיו.  אחד  כל  אותו,  להציע  לו 
הצעות  במסגרת  הרעיון  את  יציע  מאיר  שר’  הוסכם 
פרטיות שהעלה בנאומו. כבר לאור תגובת הקהל שהריע 

בהתלהבות, ניתן היה לראות כי מדובר בסוס מנצח. 
רבים מתייחסים ללימוד הדף היומי כמיועד לבעלי בתים, 

רוממילא כבודו יורד בעיניהם. הרב הראל שפירא, מרצה לתו
רה שבעל פה במכללות שאנן ובית וגן, מורה למשפט עברי 
ומייסד פורטל הדף היומי, אינו רואה בכך רע. “אין לך דבר 
בעיסוקים  שעוסקים  עמל  “אנשי  אומר,  הוא  מזה”,  נפלא 
שונים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה. מה רע בכך? מה 

ררע בתדמית הזו?”. שפירא מציין שבשנים האחרונות מס
גרת הלימוד התרחבה מאוד, גם מעבר לבעלי בתים: “היום 

וישיבות רבות שבהם בצד הלימוד הרגיל לומ ריש כוללים 
דים גם דף יומי, מתוך רצון להרגיש שותפות עם ציבור ענק 
שלומד דף יומי, ומתוך רצון להשיג גם בקיאות בש”ס, בנוסף 

רללימוד עיון והלכה”. בציבור החרדי ישנם גם כוללים מיוח
דים שהדף היומי הוא הנושא המרכזי הנלמד בהם.

זקנים עם נערים
הרב יעקב ש. מלמד כבר שנים רבות בישיבה קטנה, אולם 
בשכונת  היומי  בדף  שיעור  מגיד  שהוא  מחזורים  שני  מזה 
רמת אהרון הבני ברקית. השיעור פתוח לכל, אולם בפועל 
רוב המשתתפים הם בגילאי 60-50, חציים בני תורה וחציים 
בעלי בתים חרדים. “במחזור הקודם היו לי בו זמנית ילד בן 
11 וקשיש בן 96 )היה זה הרב דוד מלמד זצ”ל, אביו של הרב 

זלמן שליט”א(”.
יועד בעיקר לבעלי  הרב ש. מודע לכך שבמקור הרעיון 

רבתים, אולם דווקא בזה הוא רואה את מקור עוצמתו. “אנ
שים שואלים מדוע הרעיון הזה כל כך תפס, להבדיל מכל 
מיני תוכניות אחרות שלא הצליחו. כנראה הסיבה העיקרית 
מובנה  ערך  היה  לתורה  עיתים  קביעות  של  שהערך  היא 

רומקוים על ידי ההמון מאז ומתמיד, וכל מי שהיה מסוגל לל
מוד גמרא - היה לו שיעור גמרא בלאו הכי. ברגע שהתוכנית 
הזו לא ביקשה דבר חדש ולא סתרה כלום, רק עשתה סדר 

בלימוד הקבוע, היא התפרצה כביכול לדלת פתוחה”. 
הבתים  בעלי  לחוגי  מעבר  הדף  התרחבות  של  התופעה 
מוכרת היטב לרב ש.: “עם השנים רבו גם אברכים ובחורי 
כזה,  ישיבות שגילו את הפוטנציאל הגלום בלימוד מסודר 
דווקא  אינם  היומי  הדף  מלומדי  עצום  חלק  שהיום  ודומה 
בעלי בתים. בשיעור שאני מוסר, למעלה מחצי הם אברכים, 

רויש ביניהם אפילו כמה מרביצי תורה בישיבות שבאים לל
מוד כל יום את הדף”.

מרדכי  אברהם  ר’  מגור,  האדמו”ר  את  מזכיר  ש.  הרב 
אלתר, בעל ה’אמרי אמת’, שבליל א’ דראש השנה תרפ”ד 
)1923 למניינם( בסיום תפילת ערבית הפטיר “אני נכנס כעת 
ללמוד ברכות דף ב” כשבאותו לילה החל המחזור הראשון 
של לימוד הדף היומי, ומיד רצו כל חסידיו לחפש מסכתות 

ברכות. “דומני שהמסר המרכזי באמירה זו הוא שהדף היומי 
איננו נחלת בעלי בתים בלבד. על הרב וואזנר שליט”א, בעל 

ר‘שבט הלוי’, אומרים שלא הפסיד אף דף מיום שהחל המח
זור הראשון עד עצם היום הזה”.

רמתי אלוש פרש לאחרונה מעבודתו כמהנדס תוכנה בחב
רת IBM, אולם את סדר יומו לא פותח אלוש בהיי-טק. מזה 
כעשרים שנה מתכנסים הוא וחבריו בחמש בבוקר ללימוד 
בדרך  ביבנה, משמש  כרם  ישיבת  בוגר  יומי, כשאלוש,  דף 
שהלימוד  כך  על  אותו  שואל  כשאני  השיעור.  כמגיד  כלל 
הזה נתפס בציבור כשטחי הוא אומר: “הדף היומי הוא אותו 
דף. אפשר ללמוד אותו לעומק ואפשר ללמוד אותו בצורה 
שטחית. הזמן המוקצב לשיעור הוא בדרך כלל בין חצי שעה 

רלשעה, ואי אפשר בזמן הזה ללמוד את כל הראשונים וה
אחרונים. מה שנאמר בזמן הקצוב 
הזה חייב להיות העיקר מבלי לרדת 
לפרטים, והזמן להעמיק הוא לפני 

השיעור או לאחריו”.
שבועיים  מלפני  ‘צהר’  בעלון 
קרא למגידי השיעורים הרב אריה 
ברורה  הלכה  מכון  ראש  שטרן, 
ומועמד לרבנות ירושלים, להוסיף 
מאחת  עיוני  לימוד  בשבוע  פעם 
השבוע.  במהלך  שנלמדו  הסוגיות 
היומי  הרב ש. סבור שלימוד הדף 

בע להילמד  שיכול  כזה  רק  ראינו 
יון, אלא אפשר ממש להפוך ממנו 
תלוי  שזה  “אלא  חכם.  לתלמיד 
הוא  משקיעים”,  כמה  בשאלה 
את  לשמוע  בא  שרק  “מי  אומר, 
השיעור והולך, לא יגדל מזה להיות 
את  שמכין  מי  אבל  חכם.  תלמיד 
תלמיד  ייצא  עליו,  וחוזר  השיעור 

מש הוא  ואם  בש”ס,  שבקי  רחכם 
קיע גם בלימוד יותר עיוני הוא יכול 
לצמוח ממש ולהיות גדול בתורה”. 

אנשים  “ישנם  הלומד:  של  באופי  גם  תלוי  זה  לדבריו, 
לרוב  אבל  הספק.  ללא  נינוח  בלימוד  רק  לצמוח  שיכולים 
שיעורים  יש  טוב.  רק  עושה  להספק  המחויבות  האנשים 
מיוחדים לכאלו שרוצים ללמוד לעומק, שם מביאים את כל 
לומדי  כמה  יש  האחרונים.  הערות  ואת  בקצרה,  הפרשנים 
שיעורים כאלו שהפכו לתלמידי חכמים גדולים, שלא לדבר 
על מגידי השיעורים האלו שהם תלמידי חכמים מפורסמים, 
שגר  מי  הזה.  השיעור  אמירת  מתוך  צמח  הגדול  שחלקם 
בבני ברק יודע שחלק מההווי של העיר היה שיעורו של הרב 
יום שיעור למאות  זצ”ל, שמסר כל  משה מרדכי שולזינגר 
איש בבית מדרש ירחי כלה, בעיון רב ובהיקף עצום, שיעור 
כל  היא  הלוי’,  ‘משמר  ספריו  סדרת  שעות.  כמה  שנמשך 
כולה שיר הלל ל’דף היומי בעיון של תלמיד חכם’”. בבני ברק 
ישנם כמה מוקדים שממשיכים במסורת זו על ידי תלמידי 
בלמדנות  ישיבות  לבני  הדף  את  שמוסרים  גדולים  חכמים 

וברמה גבוהה. 
קשורה  היומי  מהדף  בתורה  גדלים  כמה  עד  השאלה 

על  חזרות  תוכנית  עריכת  מהלימוד.  זוכרים  כמה  לשאלה 
הדף היומי היא לא דבר פשוט, בגלל קצב ההתקדמות היומי 
שאינו נעצר לטובת החזרות. הראל שפירא מספר כי סקר 
שנערך בפורטל הדף היומי מגלה נתון מפתיע. “16 אחוזים 
מהלומדים הצהירו שהם זוכרים את רוב הדף ו-37 אחוזים 
חשבתי  “כשלעצמי,  אומר.  הוא  נבחרים”,  קטעים  זוכרים 

רשהאחוזים הרבה יותר נמוכים. אבל גם אם לא זוכרים, לד
עתי יש ערך גדול מאוד בלימוד הדף היומי, בכך שהלומד 
קובע עיתים לתורה ומקיים מצוות תלמוד תורה יומיומית 
ואף מקרין זאת לסביבתו ולמשפחתו. הוא שותף למסגרת 
גדולה וקבועה של עוד רבבות לומדים, ובעיקר יש ערך גדול 

רבמפגש היומיומי עם דבר ה’ ובחוויה הדתית האמיתית וה
עמוקה שבכך. מניסיון אישי, מאוד הייתי ממליץ למי שיש 
לו זמן להקדיש עוד רבע שעה כל 
אתמול,  הדף של  על  לחזרה  יום 
 10 עוד  ואם אפשר אף להקדיש 

של של  הדף  על  לחזרה  רדקות 
לחזרה  נוספות  דקות  ו-5  שום, 

על הדף שלפני כן”. 

להשלים שיעור 
באינטרנט

באינטרנט  הטמונות  הסכנות 
איתן  וההתמודדות  לכל,  גלויות 
להורים  היטב  מוכרת  סוגיה  היא 
ולמחנכים. אבל כידוע, באינטרנט 

רישנם גם דברים טובים. גם ליוז
השנים  תשעים  כמעט  בת  מתו 
של ר’ מאיר שפירא יש כמה וכמה 
ייצוגים ברשת. פורטל הדף היומי 
הוא אולי המוכר שביניהם. מלבד 
התכנים העצמאיים שלו, הוא גם 
הפורטל  אחרים.  רבים  למקומות  וקישורים  חומרים  מכיל 
נוסד לפני כשלוש שנים על ידי הראל שפירא, שלימד גמרא 
תקופה  במשך  לימד  מכן  ולאחר  בחיפה  ההסדר  בישיבת 
אצלו  שהצטברו  לאחר  עציון.  הר  בישיבת  יומי  דף  קצרה 
חומרי עזר, הוא החליט להעלותם לאתר קטנטן באינטרנט. 
שפירא נוכח בכוחה של הרשת והבין שאפשר להעלות גם 

חומרים של אחרים, וכך הוקם הפורטל.
מלבד קישורים לאתרים וחומרים אחרים ברשת בנושא 
שמפורסמים  רבים  תכנים  בפורטל  מותקנים  היומי,  הדף 
בתפוצה מקומית בלבד ולא נמצאים ברשת, על ידי ארגונים 
שונים או מגידי שיעור או לומדים עצמאיים. כך למשל נמצא 
בו מאגר דפי ‘מאורות הדף היומי’ המפורסמים, לצד רבים 
האתר  כי  אומר  שפירא  בנוסף,  פחות.  הרבה  שמפורסמים 
מעודד כתיבת תכנים חדשים בעקבות הכרה ביכולתו להפיץ 

רתורה בקנה מידה גדול. “יש כמה וכמה מדורים שבאו לעו
לם בזכות פורטל הדף היומי, כמו למשל: מדור החי והצומח 
בתלמוד של ד”ר משה רענן, מדור ההרחבות של הרב דוד 
כוכב, ועוד רבים”. אגב, שפירא אומר כי למדורו של רענן 

ישנם מנויים רבים, גם חילונים, שמתעניינים דווקא בצדדים 
הבוטניים והזואולוגיים שלו, כשבדרך הם סופגים גם קטעי 

גמרא ומדרשים מרובים. 
כשביום  מדינות,  מ-120  כניסות  היום  עד  זוהו  לפורטל 
1,500 כניסות. בפורטל ישנו מגוון מרר -ממוצע יש אליו כ

שים של כלי עזר שונים, ובהם: שיעורי שמע בשפות שונות 
פירושים  חדשים(,  שיעורים   15 לאתר  מוכנסים  יום  )מדי 

רוסיכומים של הגמרא, תרשימים, טבלאות, מענה קולי, וא
מיידי.  באופן  שמשיבים תשובות  מומחים  עם  פורום  פילו 
ברחבי  שיעורים  חברותא,  מצא  המדורים:  נמצאים  לצידם 
הארץ, לוח שנתי, סקר חודשי, ענייני סיום מסכת, כתבות 
ומהר”ם  היומי  הדף  תולדות  היומי,  הדף  בענייני  ומאמרים 

שפירא, גמרא מהדורת וגשל, טקסט מלא של הש”ס ועוד.
בפורטל שותפים כל לומדי הדף היומי, ללא הבדלי מגזר, 
“ואיש לא נמנע מלפרסם חומרים שלו באתר בגלל הכיפה 
הסרוגה שעל ראשי”. אחד המשתתפים הפעילים באתר הוא 
הרב יעקב ש.. לדעתו, אתר כמו הפורטל “אינו יכול בשום 
אופן להוות תחליף לחברותא או לשיעור. אבל הוא משמש 
לצידו ככלי עזר אדיר. למשל במקרה של החמצת השיעור, 
אפשר להקשיב שם לשיעור מתוך המגוון הקיים”. שפירא 
מספר כי בפורום באתר משתתפים תלמידי חכמים ומגידי 

רשיעורים וגם מומחים מתחומים שונים: רפואה, לשון, ביו
לוגיה, מחשבים, הנדסה, משפטים ועוד, כך שכל אחד תורם 

את חלקו להבנה המלאה של דברי הגמרא. 
הרב ש. רואה יתרון משמעותי בלימוד בקבוצה ולא מול 
החרדית  בעגה  שנקרא  במה  בעיקר  הוא  “ההבדל  המסך. 
לא תלמד,   – לא תרצה  לבד, אם  לומד  ה’מחייב’. כשאתה 
וצריך המון משמעת עצמית. כמו בכל מקצוע, רוב האנשים 
יניבו תפוקה רק במשרד, אבל אם הם יצטרכו לעבוד מהבית 
בזמנם הפנוי, אוי ואבוי. מלבד זאת בחבורה יש אינטגרציה, 
לו  דבר שאין  כל חברי הקבוצה,  דיבוק חברים המפרה את 
תחליף. זה אחד מקנייני התורה. את האינטרנט לא מנו בין 
קנייני התורה, אני מתאר לעצמי שיותר נכון למנות אותו בין 

משביתיה”. 
כל הפרויקט הזה נעשה ללא מטרות רווח והוא חינמי. לכן 
גם אין בו פרסומות “למרות פניות מרובות, כדי שהגולש לא 
יוטרד בפרסומות קופצניות ומעיקות”. האתר ממומן באופן 
פרטי ואין גוף שעומד מאחוריו, למרות ששני גופים גדולים 
כבר ביקשו לרכוש אותו. “באופן עקרוני אני מאמין שחשוב 
מלבד  אחר,  או  כזה  אינטרס  עם  מזוהה  יהיה  לא  שהאתר 
הזנת  אומר שפירא.  היומי”,  הדף  ללומדי  לסייע  האינטרס 
התכנים באתר מתבססת על יותר מ-20 מתנדבים, כמו גם 
שאר ענפי התכנות ובניית האתר, אותם תרמו אנשי מקצוע 

בהתנדבות. 
וי ראחד החלומות של שפירא הוא לשים באתר שיעור 

דאו שמיועד למתחילים. מסתבר שלאתר מגיעים גם כאלה 
רשמחפשים חומר רקע בסיסי ביהדות. לעיתים אפשר למ

צוא במדור לחיפוש חברותות מודעות כמו: “חוזר בתשובה 
מחפש חברותא ללימוד מסודר”, או: “בן 37, קצת מתחזק, 
מעוניין במלמד גמרא”. באתר כבר יש כמה וכמה כלי עזר 
ארמי- מילון  יושק  בקרוב  מתחילים.  ללומדים  המיועדים 

עברי של ע”צ מלמד, ובהמשך מילונים הלכתיים ותלמודיים 

הרב יהודה זולדן: לומדי 
הדף היומי מייצבים את 

עצמם במקום גבוה 
בחיבור ובקשר לתורה. 
באופן אישי אני מאוד 

מעריך, ממש מעריץ, את 
מי שקמים מוקדם ללמוד 

דף יומי כשחושך וקר 
מאוד בחוץ, או שלאחר 
יום עבודה יושבים ולא 
מוותרים על הקביעות

עושים 
תורתם 
קבע

מדוע ר’ אברום קינא בלומדי השיעור מנצרת 
עילית, כיצד עט פשוט הפך לשיטה שלמה 

שמייעלת את הלימוד, איזה כדורגלן צעיר חזר 
בתשובה בזכות לימוד קבוע ולמה חילונים 
מתעניינים בפורטל הדף היומי? 0 השבוע 

הסתיים המחזור ה-12 של לימוד הדף היומי – 
מפעל הלימוד רב התפוצה אשר שותפים לו 

תלמידי חכמים לצד בעלי בתים, בהתמדה שלא 
נשחקת  0  יואל יעקובי

י”ד אב תשע”ב, 382.8.2012

מאיר ה ר’  כשרצה  אבל  תמוה,  נראה  זה  יום 
שפירא להציע את רעיון הדף היומי בכנסייה 
הגדולה הראשונה של אגודת ישראל בתרפ”ג 
אישרה  לא  המכינה  הרבנים  ועדת   ,)1923(
כפשרה,  לבסוף,  מסיבותיו.  אחד  כל  אותו,  להציע  לו 
הצעות  במסגרת  הרעיון  את  יציע  מאיר  שר’  הוסכם 
פרטיות שהעלה בנאומו. כבר לאור תגובת הקהל שהריע 

בהתלהבות, ניתן היה לראות כי מדובר בסוס מנצח. 
רבים מתייחסים ללימוד הדף היומי כמיועד לבעלי בתים, 

רוממילא כבודו יורד בעיניהם. הרב הראל שפירא, מרצה לתו
רה שבעל פה במכללות שאנן ובית וגן, מורה למשפט עברי 
ומייסד פורטל הדף היומי, אינו רואה בכך רע. “אין לך דבר 
בעיסוקים  שעוסקים  עמל  “אנשי  אומר,  הוא  מזה”,  נפלא 
שונים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה. מה רע בכך? מה 

ררע בתדמית הזו?”. שפירא מציין שבשנים האחרונות מס
גרת הלימוד התרחבה מאוד, גם מעבר לבעלי בתים: “היום 

וישיבות רבות שבהם בצד הלימוד הרגיל לומ ריש כוללים 
דים גם דף יומי, מתוך רצון להרגיש שותפות עם ציבור ענק 
שלומד דף יומי, ומתוך רצון להשיג גם בקיאות בש”ס, בנוסף 

רללימוד עיון והלכה”. בציבור החרדי ישנם גם כוללים מיוח
דים שהדף היומי הוא הנושא המרכזי הנלמד בהם.

זקנים עם נערים
הרב יעקב ש. מלמד כבר שנים רבות בישיבה קטנה, אולם 
בשכונת  היומי  בדף  שיעור  מגיד  שהוא  מחזורים  שני  מזה 
רמת אהרון הבני ברקית. השיעור פתוח לכל, אולם בפועל 
רוב המשתתפים הם בגילאי 60-50, חציים בני תורה וחציים 
בעלי בתים חרדים. “במחזור הקודם היו לי בו זמנית ילד בן 
11 וקשיש בן 96 )היה זה הרב דוד מלמד זצ”ל, אביו של הרב 

זלמן שליט”א(”.
יועד בעיקר לבעלי  הרב ש. מודע לכך שבמקור הרעיון 

רבתים, אולם דווקא בזה הוא רואה את מקור עוצמתו. “אנ
שים שואלים מדוע הרעיון הזה כל כך תפס, להבדיל מכל 
מיני תוכניות אחרות שלא הצליחו. כנראה הסיבה העיקרית 
מובנה  ערך  היה  לתורה  עיתים  קביעות  של  שהערך  היא 

רומקוים על ידי ההמון מאז ומתמיד, וכל מי שהיה מסוגל לל
מוד גמרא - היה לו שיעור גמרא בלאו הכי. ברגע שהתוכנית 
הזו לא ביקשה דבר חדש ולא סתרה כלום, רק עשתה סדר 

בלימוד הקבוע, היא התפרצה כביכול לדלת פתוחה”. 
הבתים  בעלי  לחוגי  מעבר  הדף  התרחבות  של  התופעה 
מוכרת היטב לרב ש.: “עם השנים רבו גם אברכים ובחורי 
כזה,  ישיבות שגילו את הפוטנציאל הגלום בלימוד מסודר 
דווקא  אינם  היומי  הדף  מלומדי  עצום  חלק  שהיום  ודומה 
בעלי בתים. בשיעור שאני מוסר, למעלה מחצי הם אברכים, 

רויש ביניהם אפילו כמה מרביצי תורה בישיבות שבאים לל
מוד כל יום את הדף”.

מרדכי  אברהם  ר’  מגור,  האדמו”ר  את  מזכיר  ש.  הרב 
אלתר, בעל ה’אמרי אמת’, שבליל א’ דראש השנה תרפ”ד 
)1923 למניינם( בסיום תפילת ערבית הפטיר “אני נכנס כעת 
ללמוד ברכות דף ב” כשבאותו לילה החל המחזור הראשון 
של לימוד הדף היומי, ומיד רצו כל חסידיו לחפש מסכתות 

ברכות. “דומני שהמסר המרכזי באמירה זו הוא שהדף היומי 
איננו נחלת בעלי בתים בלבד. על הרב וואזנר שליט”א, בעל 

ר‘שבט הלוי’, אומרים שלא הפסיד אף דף מיום שהחל המח
זור הראשון עד עצם היום הזה”.

רמתי אלוש פרש לאחרונה מעבודתו כמהנדס תוכנה בחב
רת IBM, אולם את סדר יומו לא פותח אלוש בהיי-טק. מזה 
כעשרים שנה מתכנסים הוא וחבריו בחמש בבוקר ללימוד 
בדרך  ביבנה, משמש  כרם  ישיבת  בוגר  יומי, כשאלוש,  דף 
שהלימוד  כך  על  אותו  שואל  כשאני  השיעור.  כמגיד  כלל 
הזה נתפס בציבור כשטחי הוא אומר: “הדף היומי הוא אותו 
דף. אפשר ללמוד אותו לעומק ואפשר ללמוד אותו בצורה 
שטחית. הזמן המוקצב לשיעור הוא בדרך כלל בין חצי שעה 

רלשעה, ואי אפשר בזמן הזה ללמוד את כל הראשונים וה
אחרונים. מה שנאמר בזמן הקצוב 
הזה חייב להיות העיקר מבלי לרדת 
לפרטים, והזמן להעמיק הוא לפני 

השיעור או לאחריו”.
שבועיים  מלפני  ‘צהר’  בעלון 
קרא למגידי השיעורים הרב אריה 
ברורה  הלכה  מכון  ראש  שטרן, 
ומועמד לרבנות ירושלים, להוסיף 
מאחת  עיוני  לימוד  בשבוע  פעם 
השבוע.  במהלך  שנלמדו  הסוגיות 
היומי  הרב ש. סבור שלימוד הדף 

בע להילמד  שיכול  כזה  רק  ראינו 
יון, אלא אפשר ממש להפוך ממנו 
תלוי  שזה  “אלא  חכם.  לתלמיד 
הוא  משקיעים”,  כמה  בשאלה 
את  לשמוע  בא  שרק  “מי  אומר, 
השיעור והולך, לא יגדל מזה להיות 
את  שמכין  מי  אבל  חכם.  תלמיד 
תלמיד  ייצא  עליו,  וחוזר  השיעור 

מש הוא  ואם  בש”ס,  שבקי  רחכם 
קיע גם בלימוד יותר עיוני הוא יכול 
לצמוח ממש ולהיות גדול בתורה”. 

אנשים  “ישנם  הלומד:  של  באופי  גם  תלוי  זה  לדבריו, 
לרוב  אבל  הספק.  ללא  נינוח  בלימוד  רק  לצמוח  שיכולים 
שיעורים  יש  טוב.  רק  עושה  להספק  המחויבות  האנשים 
מיוחדים לכאלו שרוצים ללמוד לעומק, שם מביאים את כל 
לומדי  כמה  יש  האחרונים.  הערות  ואת  בקצרה,  הפרשנים 
שיעורים כאלו שהפכו לתלמידי חכמים גדולים, שלא לדבר 
על מגידי השיעורים האלו שהם תלמידי חכמים מפורסמים, 
שגר  מי  הזה.  השיעור  אמירת  מתוך  צמח  הגדול  שחלקם 
בבני ברק יודע שחלק מההווי של העיר היה שיעורו של הרב 
יום שיעור למאות  זצ”ל, שמסר כל  משה מרדכי שולזינגר 
איש בבית מדרש ירחי כלה, בעיון רב ובהיקף עצום, שיעור 
כל  היא  הלוי’,  ‘משמר  ספריו  סדרת  שעות.  כמה  שנמשך 
כולה שיר הלל ל’דף היומי בעיון של תלמיד חכם’”. בבני ברק 
ישנם כמה מוקדים שממשיכים במסורת זו על ידי תלמידי 
בלמדנות  ישיבות  לבני  הדף  את  שמוסרים  גדולים  חכמים 

וברמה גבוהה. 
קשורה  היומי  מהדף  בתורה  גדלים  כמה  עד  השאלה 

על  חזרות  תוכנית  עריכת  מהלימוד.  זוכרים  כמה  לשאלה 
הדף היומי היא לא דבר פשוט, בגלל קצב ההתקדמות היומי 
שאינו נעצר לטובת החזרות. הראל שפירא מספר כי סקר 
שנערך בפורטל הדף היומי מגלה נתון מפתיע. “16 אחוזים 
מהלומדים הצהירו שהם זוכרים את רוב הדף ו-37 אחוזים 
חשבתי  “כשלעצמי,  אומר.  הוא  נבחרים”,  קטעים  זוכרים 

רשהאחוזים הרבה יותר נמוכים. אבל גם אם לא זוכרים, לד
עתי יש ערך גדול מאוד בלימוד הדף היומי, בכך שהלומד 
קובע עיתים לתורה ומקיים מצוות תלמוד תורה יומיומית 
ואף מקרין זאת לסביבתו ולמשפחתו. הוא שותף למסגרת 
גדולה וקבועה של עוד רבבות לומדים, ובעיקר יש ערך גדול 

רבמפגש היומיומי עם דבר ה’ ובחוויה הדתית האמיתית וה
עמוקה שבכך. מניסיון אישי, מאוד הייתי ממליץ למי שיש 
לו זמן להקדיש עוד רבע שעה כל 
אתמול,  של  הדף  על  לחזרה  יום 
 10 עוד  ואם אפשר אף להקדיש 

של של  הדף  על  לחזרה  רדקות 
לחזרה  נוספות  דקות  ו-5  שום, 

על הדף שלפני כן”. 

להשלים שיעור 
באינטרנט

באינטרנט  הטמונות  הסכנות 
איתן  וההתמודדות  לכל,  גלויות 
להורים  היטב  מוכרת  סוגיה  היא 
ולמחנכים. אבל כידוע, באינטרנט 

רישנם גם דברים טובים. גם ליוז
השנים  תשעים  כמעט  בת  מתו 
של ר’ מאיר שפירא יש כמה וכמה 
ייצוגים ברשת. פורטל הדף היומי 
הוא אולי המוכר שביניהם. מלבד 
התכנים העצמאיים שלו, הוא גם 
הפורטל  אחרים.  רבים  למקומות  וקישורים  חומרים  מכיל 
נוסד לפני כשלוש שנים על ידי הראל שפירא, שלימד גמרא 
תקופה  במשך  לימד  מכן  ולאחר  בחיפה  ההסדר  בישיבת 
אצלו  שהצטברו  לאחר  עציון.  הר  בישיבת  יומי  דף  קצרה 
חומרי עזר, הוא החליט להעלותם לאתר קטנטן באינטרנט. 
שפירא נוכח בכוחה של הרשת והבין שאפשר להעלות גם 

חומרים של אחרים, וכך הוקם הפורטל.
מלבד קישורים לאתרים וחומרים אחרים ברשת בנושא 
שמפורסמים  רבים  תכנים  בפורטל  מותקנים  היומי,  הדף 
בתפוצה מקומית בלבד ולא נמצאים ברשת, על ידי ארגונים 
שונים או מגידי שיעור או לומדים עצמאיים. כך למשל נמצא 
בו מאגר דפי ‘מאורות הדף היומי’ המפורסמים, לצד רבים 
האתר  כי  אומר  שפירא  בנוסף,  פחות.  הרבה  שמפורסמים 
מעודד כתיבת תכנים חדשים בעקבות הכרה ביכולתו להפיץ 

רתורה בקנה מידה גדול. “יש כמה וכמה מדורים שבאו לעו
לם בזכות פורטל הדף היומי, כמו למשל: מדור החי והצומח 
בתלמוד של ד”ר משה רענן, מדור ההרחבות של הרב דוד 
כוכב, ועוד רבים”. אגב, שפירא אומר כי למדורו של רענן 

ישנם מנויים רבים, גם חילונים, שמתעניינים דווקא בצדדים 
הבוטניים והזואולוגיים שלו, כשבדרך הם סופגים גם קטעי 

גמרא ומדרשים מרובים. 
כשביום  מדינות,  מ-120  כניסות  היום  עד  זוהו  לפורטל 
1,500 כניסות. בפורטל ישנו מגוון מרר -ממוצע יש אליו כ

שים של כלי עזר שונים, ובהם: שיעורי שמע בשפות שונות 
פירושים  חדשים(,  שיעורים   15 לאתר  מוכנסים  יום  )מדי 

רוסיכומים של הגמרא, תרשימים, טבלאות, מענה קולי, וא
מיידי.  באופן  מומחים שמשיבים תשובות  עם  פורום  פילו 
ברחבי  שיעורים  חברותא,  מצא  המדורים:  נמצאים  לצידם 
הארץ, לוח שנתי, סקר חודשי, ענייני סיום מסכת, כתבות 
ומהר”ם  היומי  הדף  תולדות  היומי,  הדף  בענייני  ומאמרים 

שפירא, גמרא מהדורת וגשל, טקסט מלא של הש”ס ועוד.
בפורטל שותפים כל לומדי הדף היומי, ללא הבדלי מגזר, 
“ואיש לא נמנע מלפרסם חומרים שלו באתר בגלל הכיפה 
הסרוגה שעל ראשי”. אחד המשתתפים הפעילים באתר הוא 
הרב יעקב ש.. לדעתו, אתר כמו הפורטל “אינו יכול בשום 
אופן להוות תחליף לחברותא או לשיעור. אבל הוא משמש 
לצידו ככלי עזר אדיר. למשל במקרה של החמצת השיעור, 
אפשר להקשיב שם לשיעור מתוך המגוון הקיים”. שפירא 
מספר כי בפורום באתר משתתפים תלמידי חכמים ומגידי 

רשיעורים וגם מומחים מתחומים שונים: רפואה, לשון, ביו
לוגיה, מחשבים, הנדסה, משפטים ועוד, כך שכל אחד תורם 

את חלקו להבנה המלאה של דברי הגמרא. 
הרב ש. רואה יתרון משמעותי בלימוד בקבוצה ולא מול 
החרדית  בעגה  שנקרא  במה  בעיקר  הוא  “ההבדל  המסך. 
לא תלמד,   – לא תרצה  לבד, אם  לומד  ה’מחייב’. כשאתה 
וצריך המון משמעת עצמית. כמו בכל מקצוע, רוב האנשים 
יניבו תפוקה רק במשרד, אבל אם הם יצטרכו לעבוד מהבית 
בזמנם הפנוי, אוי ואבוי. מלבד זאת בחבורה יש אינטגרציה, 
לו  דבר שאין  כל חברי הקבוצה,  דיבוק חברים המפרה את 
תחליף. זה אחד מקנייני התורה. את האינטרנט לא מנו בין 
קנייני התורה, אני מתאר לעצמי שיותר נכון למנות אותו בין 

משביתיה”. 
כל הפרויקט הזה נעשה ללא מטרות רווח והוא חינמי. לכן 
גם אין בו פרסומות “למרות פניות מרובות, כדי שהגולש לא 
יוטרד בפרסומות קופצניות ומעיקות”. האתר ממומן באופן 
פרטי ואין גוף שעומד מאחוריו, למרות ששני גופים גדולים 
כבר ביקשו לרכוש אותו. “באופן עקרוני אני מאמין שחשוב 
מלבד  אחר,  או  כזה  אינטרס  עם  מזוהה  יהיה  לא  שהאתר 
הזנת  אומר שפירא.  היומי”,  הדף  ללומדי  לסייע  האינטרס 
התכנים באתר מתבססת על יותר מ-20 מתנדבים, כמו גם 
שאר ענפי התכנות ובניית האתר, אותם תרמו אנשי מקצוע 

בהתנדבות. 
וי ראחד החלומות של שפירא הוא לשים באתר שיעור 

דאו שמיועד למתחילים. מסתבר שלאתר מגיעים גם כאלה 
רשמחפשים חומר רקע בסיסי ביהדות. לעיתים אפשר למ

צוא במדור לחיפוש חברותות מודעות כמו: “חוזר בתשובה 
מחפש חברותא ללימוד מסודר”, או: “בן 37, קצת מתחזק, 
מעוניין במלמד גמרא”. באתר כבר יש כמה וכמה כלי עזר 
ארמי- מילון  יושק  בקרוב  מתחילים.  ללומדים  המיועדים 
עברי של ע”צ מלמד, ובהמשך מילונים הלכתיים ותלמודיים 

הרב יהודה זולדן: לומדי 
הדף היומי מייצבים את 

עצמם במקום גבוה 
בחיבור ובקשר לתורה. 
באופן אישי אני מאוד 

מעריך, ממש מעריץ, את 
מי שקמים מוקדם ללמוד 

דף יומי כשחושך וקר 
מאוד בחוץ, או שלאחר 
יום עבודה יושבים ולא 
מוותרים על הקביעות

עושים 
תורתם 
קבע

מדוע ר’ אברום קינא בלומדי השיעור מנצרת 
עילית, כיצד עט פשוט הפך לשיטה שלמה 

שמייעלת את הלימוד, איזה כדורגלן צעיר חזר 
בתשובה בזכות לימוד קבוע ולמה חילונים 
מתעניינים בפורטל הדף היומי? 0 השבוע 

הסתיים המחזור ה-12 של לימוד הדף היומי – 
מפעל הלימוד רב התפוצה אשר שותפים לו 

תלמידי חכמים לצד בעלי בתים, בהתמדה שלא 
נשחקת  0  יואל יעקובי

ראיונות ברדיו:

 ג'יגה ב
רשת ב'

 מלוה מלכה
רשת מורשת

הרב ישראל גליס 
קול חי

 'דברמן'
קול חי

הרב אביחי קצין 
גלי ישראל

FM טוקר 
גלי ישראל

אפליקציות 
המסורת כמיטב
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טכנולוגיה
האפליקציות

ששווה לכם לנסות

 רועי כהן

סידור טו גו
ועד  מספרי תנ"ך 
סידור, מהלכה ועד 
גמרא, מדרשות ועד 
קבלה - האפליק�
ציה ובלכתך בדרך 
 (OnYourWay )
נותנת לכם את מאגר הספרים היהודי 
הגדול ביותר - והכל בסמארטפון או 

בטאבלט.
הטקסטים כוללים גם פרשנויות וכן נו�

סחים לפי עדות המזרח, ספרד ואשכנז 
- כך שהיא מתאימה לכולם.

iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד
מחיר: חינם

אם אשכחך ירושלים 
התפילות  בזמן 
לאורך היום נהוג 
לכיוון  להתפלל 
ירושלים. אבל בד�
רכים, ובאמצע הב�

לאגן היום�יומי, קל 
מאוד לאבד את הצפון. 

בדיוק בשביל זה קיימת האפליקציה 
מצפן ירושלים, שבמקום להראות את 
כיוון צפון, מורה תמיד על הכיוון שבו 
ירושלים נמצאת תוך כדי הסתייעות 
במערכת ה�GPS במכשיר. פשוט הפ�

עילו אותה, בידקו את הכיוון, ושתהיה 
תפילה מועילה. באנדרואיד קיימת 
אפליקציה דומה ששמה מצפן תפילה.

iOS :פלטפורמות
מחיר: חינם

 
באיזה חודש אנחנו?

לוחות השנה המוב�
נים בסמארטפונים 
כוללים  תמיד  לא 
הלוח  את  בתוכם 
העברי ובמקום לה�
לוח  לחפש  תחיל 
האפליקציה  אפליקציה.  יש  שנה 
Hebrew Calendar היא תוספת נה�
דרת ללוח השנה ומציגה חגים ומוע�
דים, צומות, זמני זריחה ושקיעה, זמני 
כניסת ויציאת השבת בכל הארץ, חו�
פשים שנקבעו על ידי משרד החינוך 
ועוד שלל תכונות שימושיות ברמה 
היום�יומית. אחרי שתתקינו לא תפ�
ספסו יותר לעולם את ט"ו באב - חג 

האהבה.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם
 

 Kosher שעת
נסיעות לחו"ל הן 
נושא כאוב ורגיש 
עבור שומרי הכש�
רות. לרוב הם נא�
לצים לסחוב עימם 
אוכל מוכן מהבית 
וקופסאות שימורים, או לעשות שיעורי 
בית כדי לדעת היכן בדיוק הם יכולים 

לאכול אוכל כשר. 
אחת האפליקציות שיכולות להקל 
מאוד על התייר שומר הכשרות היא 
Kosher near me, שמכילה מאגר 
עצום של מסעדות כשרות באזור הס�
מוך למשתמש ומסתייעת ב�GPS המו�
בנה במכשיר. בשלב זה האפליקציה 

פעילה בארה"ב, בקנדה, באוסטרליה 
ובדרום אפריקה, וייתכן שבעתיד ייכ�

ללו מדינות נוספות.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם
 

אחי, יש לך שנייה 
לתפילין?

הנחת התפילין היא 
אחת מאבני היסוד 
של היהדות. האפ�
 Tefillin ליקציה 
לה  מכי  Guide
מידע חיוני ומעשיר 
הקשור במנהג היומי: מראת תפילין 
שמסייעת להנחה נכונה של התפילין 
על הראש והזרועות, מצפן שמורה על 
כיוון ירושלים, סרטון הדרכה למתחי�
לים בהנחת התפילין, וכמובן את תפי�
לת שחרית בשפות עברית, אנגלית, 
צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, רוסית 

ואפילו פרסית.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם

כל הגמרא בכף ידך 
אחת האפליקציות 
הייעודיות ללימוד 
שנחשבת  גמרא, 
ביותר,  למוצלחת 
היא זו של פורטל 
 Portal) הדף היומי
Hadaf Hayomi). בתפריט: שיעורי 
שמע בעברית, אנגלית ויידיש, תכנים, 
לוח שנה עברי, מילון מונחים ופירו�
שים, דרשות ועוד. גולת הכותרת של 

האפליקציה היא מפת השיעורים, שב�
עזרתה תוכלו למצוא את שיעור הגמרא 

הקרוב אליכם.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם

טוב שיש חברותא 
החברותא היא מעגל 
משמעותי  חברתי 
בלימוד תורה, ובכ�
לל החיים הדתיים. 
האפליקציה חברותא 
פורטל  מעין  היא 
שלם למגוון רחב של תכנים שקשורים 
בחברותא, כגון הצעות ללמידה, מש�

לים מעניינים, קטעי וידאו של דרשות 
רבנים ועוד עולמות שלמים שקשורים 

ביהדות. 
iOS :פלטפורמות

מחיר: חינם
 
    

ושתבוא עליכם הברכה

אז סיימתם לאכול 
במסעדה טובה, נה�

ניתם ושבעתם, אבל 
שאין  לעשות  מה 
ברכת מזון בהישג 
יד? עם הסמארטפון 
לצידכם זו כבר לא בעיה כל כך גדולה. 
האפליקציה iBirkat מציעה לכם את 
הברכה בהתאם למועדים ולזמנים ומא�

פשרת לכם לבחור בין הטעמה ספרדית, 
אשכנזית, מזרחית, תימנית או לפי 

נוסח האר"י.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם

 
בוא נעשה מזה מניין

סוגיית המניין יכולה 
לעיתים להעיב על 
הרצון החזק לקיום 
תפילה כהלכתה, אם 
בזמן  נמצאים  לא 
ובמקום נתונים לפ�
חות עשרה גברים יהודיים מגיל 13 
ומעלה. אבל גם בשביל זה יש אפלי�
עבורכם  מרכזת   mMinyan קציה: 
מידע על יותר מ�10,000 מוסדות דת 
לפי אזור גיאוגרפי, ובלחיצת כפתור 
תוכלו להזמין משתמשים קרובים אלי�
קיום  לצורך  במניין  להשתתף  כם 

התפילה.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם
 
בשרי או חלבי?    

אם קשה לכם לזכור 
כמה זמן עבר מאז 
הבשרית  הארוחה 
האחרונה, או שאתם 
לא בטוחים אם חי�
בין  מספיק  כיתם 
 Milk or האפליקציה  לחלב,  בשר 
Meat תעשה את העבודה בשבילכם. 
כל שעליכם לעשות הוא לעדכן אותה 
מתי אכלתם בשר או חלב, והיא כבר 
תשלח לכם תזכורת כשזמן ההמתנה 

הסתיים. 
האפליקציה כוללת ווידג'ט חביב של 

ספירה לאחור עד סוף ההמתנה.
פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם
 

עולם האפליקציות לא מדלג גם על תחום הדת והיהדות  קבלו את מיטב האפליקציות
שיהפכו את הנשיאה בעול המצוות לקלה יותר

אפליקציות 
המסורת כמיטב
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לצים לסחוב עימם 
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אחת האפליקציות שיכולות להקל 
מאוד על התייר שומר הכשרות היא 
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בנה במכשיר. בשלב זה האפליקציה 

פעילה בארה"ב, בקנדה, באוסטרליה 
ובדרום אפריקה, וייתכן שבעתיד ייכ�

ללו מדינות נוספות.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם
 

אחי, יש לך שנייה 
לתפילין?

הנחת התפילין היא 
אחת מאבני היסוד 
של היהדות. האפ�
 Tefillin ליקציה 
לה  מכי  Guide
מידע חיוני ומעשיר 
הקשור במנהג היומי: מראת תפילין 
שמסייעת להנחה נכונה של התפילין 
על הראש והזרועות, מצפן שמורה על 
כיוון ירושלים, סרטון הדרכה למתחי�
לים בהנחת התפילין, וכמובן את תפי�
לת שחרית בשפות עברית, אנגלית, 
צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, רוסית 

ואפילו פרסית.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם

כל הגמרא בכף ידך 
אחת האפליקציות 
הייעודיות ללימוד 
שנחשבת  גמרא, 
ביותר,  למוצלחת 
היא זו של פורטל 
 Portal) הדף היומי
Hadaf Hayomi). בתפריט: שיעורי 
שמע בעברית, אנגלית ויידיש, תכנים, 
לוח שנה עברי, מילון מונחים ופירו�
שים, דרשות ועוד. גולת הכותרת של 

האפליקציה היא מפת השיעורים, שב�
עזרתה תוכלו למצוא את שיעור הגמרא 

הקרוב אליכם.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם

טוב שיש חברותא 
החברותא היא מעגל 
משמעותי  חברתי 
בלימוד תורה, ובכ�
לל החיים הדתיים. 
האפליקציה חברותא 
פורטל  מעין  היא 
שלם למגוון רחב של תכנים שקשורים 
בחברותא, כגון הצעות ללמידה, מש�

לים מעניינים, קטעי וידאו של דרשות 
רבנים ועוד עולמות שלמים שקשורים 

ביהדות. 
iOS :פלטפורמות

מחיר: חינם
 
    

ושתבוא עליכם הברכה

אז סיימתם לאכול 
במסעדה טובה, נה�

ניתם ושבעתם, אבל 
שאין  לעשות  מה 
ברכת מזון בהישג 
יד? עם הסמארטפון 
לצידכם זו כבר לא בעיה כל כך גדולה. 
האפליקציה iBirkat מציעה לכם את 
הברכה בהתאם למועדים ולזמנים ומא�

פשרת לכם לבחור בין הטעמה ספרדית, 
אשכנזית, מזרחית, תימנית או לפי 

נוסח האר"י.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם

 
בוא נעשה מזה מניין

סוגיית המניין יכולה 
לעיתים להעיב על 
הרצון החזק לקיום 
תפילה כהלכתה, אם 
בזמן  נמצאים  לא 
ובמקום נתונים לפ�
חות עשרה גברים יהודיים מגיל 13 
ומעלה. אבל גם בשביל זה יש אפלי�
עבורכם  מרכזת   mMinyan קציה: 
מידע על יותר מ�10,000 מוסדות דת 
לפי אזור גיאוגרפי, ובלחיצת כפתור 
תוכלו להזמין משתמשים קרובים אלי�
קיום  לצורך  במניין  להשתתף  כם 

התפילה.
iOS ,פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם
 
בשרי או חלבי?    

אם קשה לכם לזכור 
כמה זמן עבר מאז 
הבשרית  הארוחה 
האחרונה, או שאתם 
לא בטוחים אם חי�
בין  מספיק  כיתם 
 Milk or האפליקציה  לחלב,  בשר 
Meat תעשה את העבודה בשבילכם. 
כל שעליכם לעשות הוא לעדכן אותה 
מתי אכלתם בשר או חלב, והיא כבר 
תשלח לכם תזכורת כשזמן ההמתנה 

הסתיים. 
האפליקציה כוללת ווידג'ט חביב של 

ספירה לאחור עד סוף ההמתנה.
פלטפורמות: אנדרואיד

מחיר: חינם
 

עולם האפליקציות לא מדלג גם על תחום הדת והיהדות  קבלו את מיטב האפליקציות
שיהפכו את הנשיאה בעול המצוות לקלה יותר

'ישראל היום'
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'מוצ"ש'

'בראש יהודי'

 8www.roshy.org , התרומה מוכרת לצורכי מס! לתרומות באתר מאובטח   052-6070199 , זאת התשובה! לתרומות 02-6791122 

הכל התחיל כאשר הרב הראל לימד גמרא 
מכן  ולאחר  בחיפה,  ההסדר  בישיבת  יומי,  ודף 
דפי  פעם  מידי  הכין  הוא  עציון,  הר  בישיבת 
חומר  וכשהצטבר  ללומדים  העשרה  ודפי  עזר 
רב, לפני כ-7 שנים, צץ הרעיון להעלות ולרכז 
דפים אלו באתר אינטרנט קטנטן שהקים לשם 
כך, "בכדי שהדברים לא ילכו לאיבוד ואולי אף 
"במהלך  מסביר.  הוא  נוספים"  לומדים  ישמשו 
הזמן, קיבלתי תגובות, פניות ובקשות מפתיעות 
ומגוונות מגולשים שונים בנוגע לדפים אלו, וכך 
ברשת  שבפרסום  העוצמה  את  לראות  נוכחתי 
לנצל  שאפשר  חשבתי  לאט  ולאט  האינטרנט, 
של  רבים  חומרים  פרסום  עבור  הרשת  את 
הרעיון  התגבש  וכך  נוספים"  וארגונים  אנשים 

לידי הקמת  'פורטל הדף היומי'.
למי מיועד האתר?

ולרמות  האתר משתדל לתת מענה לסוגים 
המשתמשים  מגוון  וממילא  לומדים  של  שונות 
שיעור  מגידי  בתוכו:  וכולל  מאוד,  רחב 
כדי  באתר  המגוונים  בחומרים  שמשתמשים 
שמעבירים,  השיעור  את  ולהרחיב  להעשיר 
בשיעורים  שנעזרים  עצמאיים  יומי  דף  לומדי 
המוקלטים ובכלי העזר השונים, לומדי דף יומי 
עבור  באתר  וגולשים  בשיעורים  שמשתתפים 
ללומדי  מיועד  האתר  אמנם  והעמקה.  הרחבה 

דף יומי, אך משמש כמובן גם תלמידים ומורים 
לגמרא, מכיוון שניתן לנווט לכל דף אחר בש"ס. 
הגולשים באתר נמנים הן על המגזר הציוני והן 
עד  מבוטלים.  לא  בהיקפים  החרדי  המגזר  על 
מדינות,  מ-120  יותר  לאתר  כניסות  זוהו  היום, 
ארה"ב,  מישראל,  הן  הכניסות  מרבית  כאשר 

קנדה, אנגליה, צרפת ובלגיה.

כיצד הפורטל יכול לסייע ללומד?
בפורטל יש מגוון עצום של כלי עזר שונים, 
פירושים  שונות,  בשפות  שמע  שיעורי  כגון 
וסיכומים של הגמרא, תרשימים, טבלאות, מענה 
תשובות  שמשיבים  מומחים  עם  פורום  קולי, 
רבים  חומרים  יש  בנוסף,  ועוד.  מידי  באופן 
נוספים שיכולים להעשיר ולהעמיק את הלימוד. 
מעבר לחלק המרכזי הזה של האתר, יש באתר 
מצא  הבאים:  המדורים  כגון  נוספות,  פונקציות 
מלא  טקסט  הארץ,  ברחבי  שיעורים  חברותא, 
של הש"ס ועוד מדורים וכלי עזר רבים ונוספים.

ביחס למפעל הדף היומי עצמו - מדוע לדעתך 
זכה  אמוני,  או  הלכתי  אחר-  לימוד  מכל  יותר 

מפעל הדף היומי ותפס רבבות מעם ישראל?
כאלו  למשל  יש  מדוע.  שונות  טענות  ישנן 
בלימוד מאתגר,  בגלל שמדובר  שזה  הטוענים 

מגוון 
ומאמץ  אינטלקטואלי  מאמץ  שדורש  ביותר, 
נובע מכוח ההרגל  ויש שטוענים שזה  יום-יומי. 
שיש  להאמין  מעדיף  אני  ועוד.  דנא,  מקדמת 
גם סיבה נורא פשוטה – מכיוון שמדובר, למעט 
והמשפיע  ביותר  החשוב  ב"חיבור"  מהתנ"ך, 
ומתבקש  והגיוני  היהודי,  העם  בתולדות  ביותר 

שזה מה שיתפוס.

עוסק  אתה  היומי,  הדף  פורטל  לניהול  בנוסף 
לישיבות  מורים  ובהכשרת  גמרא  בהוראת 
כיצד אתה מסביר את הפער העצום  תיכוניות. 
שלא  תיכון  תלמידי  בין  גמרא  ללימוד  ביחס 
הדף  לימוד  לעומת  גמרא,  מלימוד  מתלהבים 

היומי שפופולרי ביותר?
שלב הלימודים הראשון בגמרא הוא השלב 
הקשה והמתסכל, ושלב זה עוברים דוקא בתיכון. 
את  "קולטים"  היומי  הדף  שיעורי  זאת,  לעומת 
גמרא  בלימוד  דרך  כברת  עברו  שכבר  אלו 

לימוד,  של  שנים  שבע  לאחר  הש"ס  את  אנשים  רבבות  יסיימו  מחודש  פחות  בעוד 
ובתקופה בה האינטרנט הינו כלי מרכזי בעבודה וביום יום, אי אפשר שהתורה תדלג עליו 
ולא תתפשט גם דרכו. הכירו את 'פורטל הדף היומי' שהוקם לפני כשלוש שנים, מופעל 
ללא פרסומות, ומעניק שיעורי שמע בלימוד הדף, פירושים וסיכומים ועוד  המון כלי עזר 
מצויינים ללומד הדף - והכל בחינם. ובימים אלו שהפורטל השיק גם אפליקציה חדשה 
לסמארטפון, ניגשנו לברר עם הרב הראל שפירא, מנהל האתר, את סוד הקסם של מפעל 
הדף היומי שסחף אחריו רבים כל-כך, מדוע בישיבות תיכוניות עדיין הגמרא פחות אהובה 
ללימוד, ואיך האינטרנט מסוגל להוות במה כל כך גדולה להעצמה ותמיכה בלימוד הדף. 

תורה ברשת.

הלינק לדף היומי
עמית שולמן ׀ שיחה בראש יהודי עם הרב הראל שפירא, מנהל "פורטל הדף היומי"

כואבים ואבלים על לכתו של מנהיג מיוחד
אמיץ, גיבור, אוהב ישראל וארץ ישראל

דיבר מעט ועשה הרבה, עמד על דרכו ולא פחד מאיש
ראש הממשלה לשעבר 

יצחק שמיר ז"ל
תנצב"ה

בית ראש יהודי

אוכל בשרי עשיר ומגוון לכל אירוע
כולל שבתות | שירות עד הבית

קייטרינג קובי 
יוצא במבצע קיץ!!

Kobic.co.il | 0528676637 לפרטים: קובי

כשר 

רין
למהד

'עולם קטן' אירועים
חשמונאים: 
'אש קודש' 

הרב רונן חזיזה 
בשיעור והופעה

מגיעה  קודש  אש  הופעת 
ט"ו  רביעי,  יום  לחשמונאים. 
'מגן  הכנסת  בבית  בשבט, 
חי.  איש  בן  שברחוב  אברהם' 
רונן  הרב  � שיעור של   19:45
הופעה.   � וב–21:00  חזיזה, 
ברוכים  ש"ח.   15 כניסה 

הבאים.

גבעת שמואל: 
מפגש ט"ו בשבט 

לצעירים/ות
מפגש   � לצמוח"  הזמן  "זה 
שמואל  בגבעת  לצעירים/ות 
לכבוד ט"ו בשבט ייערך ביום 
שלישי י"ד בשבט (3.2). 19:30 
� התכנסות ודברי תורה. 20:00 
� סדנת אמנות הקשר בהנחיית 
קל.  כיבוד  יעקבוביץ'.  אלעד 
מתנ"ס  ש"ח.   20 השתתפות 
 1 נחום  רח'  שמואל,  גבעת 
ליד העירייה. נא לדייק, מפאת 

אורכה של הסדנה.

אוניברסיטת בר אילן: 
ערב עיון להורי 

רווקים בעלי 
מוגבלויות

לאנשים  היכרויות   � "עינבר 
מזמינה  מוגבלויות",  בעלי 
בעלי  לרווקים  הורים 
"עוף  עיון  לערב  מוגבלויות 
מכוון  כגורם  הורים   � גוזל 
ותומך לקראת זוגיות". יום שני 
י"ג בשבט (2.2) בשעה 17:30 
המדרשה  של  המדרש  בבית 
(בניין  אילן  בר  באוניברסיטת 
לורי  והרשמה:  לפרטים   .(405
inbar390@  055�8866265

.gmail.com

ירושלים: 
התוועדות נוער 

לט"ו בשבט
לנוער  בשבט  ט"ו  התוועדות 
חסידית  ברוח  בלבד)  (בנים 
ט"ו  סדר  ישראלית:  ארץ 
בשבט עם פירות ארץ ישראל 
יוסיפון,  נתנאל  הרב  בהנחיית 
ועובד  טל  הראל  עם  הרקדה 
עם  חגיגית  והתוועדות  מוניס 

שליט"א.  גינזבורג  יצחק  הרב 
בשעה  בשבט  ט"ו  רביעי  יום 
בבית  הכנסים  באולם   18:00
(שדרות  ירושלים  שרה  יד 
רכבת  תחנת  ליד   124 הרצל 
הקלה יפה נוף). בואו בשמחה, 
דוד.  בית  הנוער  תנועת 

לפרטים: 5623970�054.

נתיבות: 
סדר ט"ו בשבט 

משפחתי
קהילתית  חוויה  שכולו  ערב 
של טעמים, מקורות, סרטונים 
ושירים בשילוב משחק קליקט 
כיף.  והרבה  המשפחה  לכל 
 ,(1.2) בשבט  י"ב  ראשון,  יום 
סגולה,  באולם   17:15 בשעה 
בנתיבות.  ז'בוטינסקי  רח' 

לפרטים: חני 4790467�052.

צפת: 
"קחו מזִמרת 

הארץ"
מזמינה  פשוט"  "אור  מדרשת 
את נשות צפת והסביבה בט"ו 
אהבת  שכולו  ליום  בשבט 
חקלאי  עם  מפגש  הארץ. 
שירי  ניגונים,  שמיטה,  שומר 
תורה  ודברי  ישראל,  ארץ 
טובה  אליהו,  טובה  מהרבניות 
בזק ודבורה בנימין. יום רביעי 
עד  מ–9:00   (4.2) בשבט  ט"ו 
"תכלת"  במדרשת   ,13:30
בעיר  אבוהב  כנסת  בית  מול 
ראומה  לפרטים:  העתיקה. 

.052�5698758

נתיבות: 
מופע פלייבק 
לסדרת 'קפה 

תרבות'
'קפה  לסדרת  מסכם  מופע 
הצגת  בנתיבות.  תרבות' 
תיאטרון הפלייבק 'הבעטלרס' 
ויחסים  תקשורת  בנושא 
יום  למתבגרים.  הורים  בין 
בשעה   ,(2.2) בשבט  י"ג  שני 
נתיבות.  במתנ"ס   20:30
המופע מיועד לנוער (כיתות י' 
לפרטים:  ולמבוגרים.  ומעלה) 

.054�9492110

ירושלים: עליית 
נשים להר הבית

הבית  להר  נשים  עליות 
ראשון  יום  הקרוב:  בשבוע 
ב–8:45  נפגשים   � בשבט  י"ב 
לתיאום:  המוגרבים,  בשער 

יום   .054�7543051 רינה 
נפגשים   � בשבט  י"ד  שלישי 
ב–7:30 בבוקר במרכז דוידסון, 
 .052�4802550 רחל  לתיאום: 
ולקבל  מראש  לתאם  חובה 

הדרכה הלכתית.

שיעורים
אשקלון: 

"טובים השניים" 
ערבי עיון לתושבי 
אשקלון והסביבה

אשקלון"  "אורות  גרעין 
בשיתוף  "יחדיו",  ומרכז 
והמכללה  הדתית  המועצה 
מזמינים  אשקלון  האקדמית 
אתכם לשני ערבי עיון לנשים 
הגר  כוסף,  תמר  ד"ר  עם 
ולשני  אברמסון,  וזיוית  ליכט 
הרב  עם  לגברים  עיון  ערבי 
"בית  גרעין  ראש  כהן  שמעון 
והרב  שבע,  באר  מוריה" 
ישיבת  ראש  הדאיה  יגאל 
אשקלון"  "אורות  ההסדר 
ערבי  בנימין.  יד  היישוב  ורב 
ראשון  בימי  יתקיימו  העיון 
אשקלון  האקדמית  במכללה 
אולם "ירושלים" רחוב בן צבי 
 ,(8.2) בשבט  י"ט  גברים:   .12
י"ב  נשים:   .(1.3) באדר  י' 
 .(22.2) ג' באדר   ,(1.2) בשבט 
http://goo.gl/ לרישום: 

.GuRbPb

בית חגלה: 
יום עיון ארץ 

ישראלי
ישראלי  ארץ  עיון  יום 
פני  על  חגלה  בית  במדרשת 
יריחו יתקיים ביום ראשון י"ב 
 .17:00�20:00 בשעות  שבט 
סיפורי   � שפירא  יעקב  הרב 
 � ארצי  בן  חגי  ד"ר  נחמן;  ר' 
על  ספר  שמחה",  הבנים  "אם 

אברהם  ד"ר  ישראל;  גאולת 
בלס � על התלמוד הירושלמי. 
לפרטים והרשמה: ארנה �052

.8699300

רעננה: 
ערב לימוד לקראת 

ט"ו בשבט
 (2.2) בשבט  י"ג  שני  יום 
אמי"ת  ההסדר  בישיבת 
בתיה,  בכפר  שאול  אורות 
סדר   �  18:00�20:00 רעננה. 
עם  ניגונים  בליווי  בשבט  ט"ו 
חיליק פרנק והרב יובל שרלו. 
על  שיח  רב   �  20:30�21:30
הנוכחית  ומהותו  בשבט  ט"ו 
שרלו  יובל  הרב  בהשתתפות 

והרב חיים רטיג.

כפר סבא:
מוצ"ש זה � על 
אתגרי החיים 
בגילאי 30�20

את  מה  הולך?  אתה  "לאן 
(לגברים  מפגש   � מחפשת?" 
ולנשים) עם הרב אוהד תירוש 
על אתגרי החיים בגילאי �20
במוצ"ש  אי"ה  יתקיים   ,30
בבית   20:00 בשעה  בשלח 
סבא,  בכפר  הקהילתי  המדרש 

רחוב הכרמל 63.

ירושלים: 
ערב העשרה 

למדריכות כלות
מדריכות  מזמין  פוע"ה  מכון 
בנושא  העשרה  לערב  כלות 
בעיות  בעלת  כלה  הדרכת 
קשב וריכוז. מרצה: מר צביקה 
בשבט,  כ"ח  שלישי  יום  מור. 
ש"ח.   40  .19:30�22:15
02� חובה,  מראש  הרשמה 

6517171 או באתר המכון.

המועצה האזורית 
זבולון: 

שיעור דף יומי בכיתה 
וירטואלית

מתחילים מסכת כתובות
(ט"ו בשבט)  הקרוב  ביום רביעי  יתחילו  היומי  הדף  לומדי 
(בשיתוף  היומי  הדף  פורטל  כתובות.  מסכת  את  ללמוד 
ארגון 'ללמוד' של תורה מציון)] משיקים מיזם חדש וחינמי 
של שיעור דף יומי אונליין. בכל ערב בשעה 21:00 יתקיים 
בכיתה  חי  יומי  דף  שיעור 
ברורה,  בשפה  וירטואלית, 
מצגות  ובליווי  נוח,  בקצב 
נוספים.  עזר  וכלי 
ולהורדת  לפרטים 
www. האפליקציה: 
daf –yomi .com /

.shiur

ה הדף פורטל  כתובות.  מסכת  את  ללמוד 
ארגון 'ללמוד' של תורה מציון)] משיקים מיז
של שיעור דף יומי אונליין. בכל ערב בשעה

יומ דף  שיעור 
ב וירטואלית, 
וב נוח,  בקצב 
ע וכלי 
לפרטים
האפליק
com /
shiur

איש על העדה
חידוש ב"בית הרב": הרב הראשי לירושלים הרב אריה שטרן 
(הרב  בירושלים  הרב"  ב"בית  לציבור  לשכה  פתח  שליט"א 
אפשר   16:00�19:00 השעות  בין  שלישי  יום  מדי   .(9 קוק 
(רצויה  ועניין  לשוחח שיחה חופשית עם הרב � בכל נושא 

הרשמה מראש בטל' 6232560�02). הציבור מוזמן.

 צמודות לצמ"ד
חברתי  מענה  מספקת  אדומים  במעלה  צמ"ד  מועדונית 
שונות  ולקויות  תסמונות  בעלי  ילדים,  ל–12  ויצירתי 
ממוסדות  היישר  לפעילות  המגיעים   ,3�12 בגילאי 
הוא פרי  החינוך, בהסעות שמספקת העירייה. הפרויקט 
של  בראשותו  מורשת  בית  גרעין  של  פעולה  שיתוף 
מתלמידותיה  שכ–65  צביה,  ואולפנת  קפלן  אלי  הרב 

מפעילות בתורנות 
המועדונית,  את 
צוות  כחונכות, 
חוגים וצוות אוכל. 
צמודות  החונכות 
מזמן  לילד 
בהסעה  הגעתו 
שבו  לזמן  ועד 
מגיעים  ההורים 

לקחתו. צוות המועדונית נמצא בקשר ישיר עם מוסדות 
החינוך של הילדים לשם קידום משותף ומותאם לשעות 
הפעילות אחה"צ. סיפוק רב מלווה את הבנות בעשייה, 
הילדים,  עם  נחת  רגעי  ועולים  צפים  הפעילות  וברצף 
כשמצליחים לעמוד במשימות השזורות בתכנית העבודה 
יחד  הבנות  פועלות  אלה  בימים  הילד.  של  הספציפית 
שיופנו  כספים  לגיוס  התרמה  ערב  להפיק  העירייה  עם 
מוגבלויות  בעלי  לילדים  נגיש  משחקים  גן  להקמת 

בתחומי האולפנה.

אומרים תודה
בשבוע שעבר יצאו חברי מחוז צפון של 'מרפא לחיים' 
לפרויקט  היהודי  בבית  הצעירה  ההנהגה  בשיתוף 
ה"שקופים":  לאנשים  תודה  המכיר  יש שם"  איש  "לכל 
השומרים בכניסה לקניונים, לסופרים ולחנויות, המנקות, 
עבודתם  על  מקבלים  שלא  אלו  והמזכירות.  הקופאיות 
מספיק תודה ותגמול, וברוב הפעמים גם לוקחים אותם 
כדבר המובן מאליו. חברי המחוז יצאו לרחוב עם סוכריות 
ודומע  מרגש  האנשים. רגע  באיתור  והחלו  תודה  ופתקי 
נרשם במפגש עם מנקה בקניון, שסיפרה כי בכל יום היא 
ומעטות הפעמים שמישהו  הקניון,  מנקה את מסדרונות 
פנה אליה באמירת תודה, וכי מעולם לא חוותה מחווה 
מרגשת כמו זו. המתנדבים יצאו בהרגשה טובה, מחוזקת 
ירושלים  במחוז  בעבר  התקיים  הזה  הפרויקט  ומחזקת. 

וכעת הוא מתחדש בפרדס חנה, בחיפה ובנצרת עילית.

תתתתתווווודדדדדהההההה אאאאאאווווומממממררררריייםםםםם

זוכרות את גיל–עד
גיל–עד  של  אמו  שער,  בת–גלים  פנתה  כשבועיים  לפני 
בהכנת  הולדתו  יום  את  לציין  בבקשה  לציבור  הי"ד, 
והשמחה  הטוב  להפצת  כסימן  לחברים,  וחלוקה  מאפים 
שלו  במאפים  ולשמח  לאפות  מאוד  שאהב  גיל–עד,  של 
אמי"ת  החינוך  בית  תלמידות  והחברים.  המשפחה  את 
רננים התרגשו מאוד מהפנייה של בת–גלים, אשר במשך 
שנים לימדה בבית ספרן. ביום הולדתו של גיל–עד חלה 
את  התלמידות  דחו  ולכן  הגדולה  התלמידים  שביתת 
המבצע לראש חודש שבט שחל בשבוע שעבר. התלמידות 
שינסו מותניים ואפו כל אחת את המאפה המיוחד שלה. 
במאפים  עמוסים  שולחנות  הוצבו  חודש  ראש  בבוקר 
ומיני מזונות בפתח בית החינוך, וכל תלמידה כיבדה את 

עעעעעע–ע–ע–ע–ע–עד...ד.דד.דד.ד.דדדד.חברתה במעדנים שאפתה לזכרו של גיל–עד. ג גגג ג ג ג גילילילייליליליללילל ששששששלשלשלשלשלשלשלשללשל זלזלזלזלללזלזלזלזלללזלזלזלזלזלזכרכררכרכרכרככרכררכרכרכרכרכרכרווווווו ששששאאשאאששאששאשאשאשאשאשאשאשאשאשאשאשאשאפתפתתפתפתפתפתפתתפתפפתפתפתפתפתפתהההההההההההההה בבמבמבמבמבמבבבמבבבמבמעעדעעעדעדעדעדעדעדעדעדעדנננניניניניייםםםםםםםםםםםםםםם חחבחבחבחבחחבחבחבחבחבררררתרתרתרתרתררתרתרתררתרתרתרתהההההההההההה

efratm@evp.co.il
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Since 1 9 8 6
Wealth Management

הנשף ייערך במתחם הדרייב אין, תל אביב 
(אולם הפועל ת"א החדש)

ך ךף ף

לרכישת כרטיסים היכנסו לאתר 
( )

או סירקו את הקוד

האדרת    

3.3.2015
נשף פורים שנתי

רותם אבוהב בסטנד אפ קורע
קרן פלס בהופעה חיה

אנדרדוס בקטעי הנחיה ייחודיים
תצוגת אופנה עם מיטב המותגים 

בהפקת סמדר גנזי

2

tmags.viplus.com/purim50%
 הנחה 
למנויות

החלה
מכירת 

כרטיסים!

 יב באדר, תשע"ה    

bimot.co.il *6226 ניתן לרכוש כרטיסים דרך בימות

'בשבע'
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'גילוי דעת'
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נבו כץ

אחד
עלאחד

ש. הדף היומי  ק ב ת מ ו א  ל פ נ ן  ו י ע ר
ד  ב ל ב ם  י מ י  2 , 7 1 1 ב-
חלילה. וחוזר  הש"ס,  כל  את  לסיים  ניתן 
היא  חזק  כך  כל  תפס  שהרעיון  לכך  הסיבות  אחת 
שמדובר בלימוד מאתגר ומגוון ביותר, שדורש מאמץ 
גם שההצלחה  ייתכן  יום-יומי.  ומאמץ  אינטלקטואלי 
נובעת מכוחו של הרגל מקדמת דנא, שמה שלומדים 
זה גמרא בלבד וייתכן גם שפשוט "התמזל המזל" לדף 
היומי, בכך שבעשרות השנים האחרונות נוצר הד ציבורי 
תקשורתי וחברתי ש"זה מה שלומדים". אך לדעתי הסיבה 
המרכזית היא שמדובר, למעט התנ"ך, ב"חיבור" החשוב 
ביותר והמשפיע ביותר בתולדות העם היהודי, והגיוני 

ומתבקש שזה מה שיתפוס את הציבור.

  רבי מאיר שפירא מלובלין 
הוא דוגמא מאלפת למפעל שמסוגל להתרחש בעקבות  

רעיון מבריק של רב צעיר אחד בעל חזון, ולכך שאין 
הסביבה,  של  ומההתנגדויות  מהתגובות  להירתע 
שבמקרה זה הטילה ספק גדול בסיכויי ההצלחה של 
הרעיון. קשה לתאר ולדמיין איך היה נראה היום עולם 
תלמוד התורה של האנשים שתורתם לא אומנותם, ללא 
המפעל האדיר שיזם. מהר"ם שפירא ואשתו לא זכו לפרי 
בטן, אך פעמים רבות אמר הרב כי רעיון הדף היומי, כמו 
גם "ישיבת חכמי לובלין", שאותה ייסד ובראשה עמד, 

הם שני ילדיו.

ניתן לשער שרוב ניכר של לומדי הדף לומדים 
במהלך  שעוסקים  אנשים  הם  היומי 
)עבודה,  המדרש  לבית  שמחוץ  בעיסוקים  היום 
בישיבה  היום  כל  ולא אלו שלומדים  וכדו'(,  לימודים 
או בכולל. ממילא, המסקנה המתבקשת היא, שאחוז 
גבוה מאוד של לומדי הדף היומי בארץ הם מהמגזר 
בציבור. הקיים  לרושם  בניגוד  זאת  לאומי,  הדתי 

מאוד ערך הלימוד  גדול  ערך  יש  לדעתי 
בכך  היומי,  הדף  בלימוד 
תלמוד  מצות  ומקיים  לתורה  עיתים  קובע  שהלומד 
תורה יום-יומית ואף מקרין זאת לסביבתו ולמשפחתו, 
עוד  של  וקבועה  גדולה  למסגרת  שותף  שהוא  ובכך 
רבבות לומדים בארץ ובכל רחבי עולם, לא משנה היכן 
תימצא היום בעולם, תוכל להשתלב בשיעור ובשיחה 

על אותו דף יומי שאתה אוחז בו בכל מקום. 

אין לך דבר נפלא מזה: אנשי "בעלי-בתים" 
בעיסוקים  שעוסקים  עמל 
אפשר  אי  לתורה.  עיתים  וקובעים  לפרנסתם  שונים 
לצפות שאופי הלימוד של כל בוגר ישיבה יישאר בדיוק 
כפי שהיה בזמן שלמד בישיבה. עובדה היא, ששום הצעת 
הצליחה. ולא  תפסה  לא  אחרת  אלטרנטיבית  לימוד 

ש  תיכוניסיטים וגמרא  ג פ מ  ה
עם  הראשון 
לימוד גמרא הוא הקשה ביותר, והוא נעשה על פי רוב 
דווקא בגיל התיכון ובמסגרת לימודים "כפויה", וללא 
אוירה תומכת מסביב. להבדיל ממסגרת לימוד הדף היומי, 
ש"קולטת" לומדים שכבר עברו את השלב הראשוני 
הקשה, ומדובר במסגרת שלי לימודי בחירה, מרצון אישי, 
ועם אוירה ציבורית תומכת ומעודדת. ר"מ - שבנוסף 
להיותו דמות תורנית מרשימה - שולט היטב בגמרא, 
אוהב גמרא ומאמין בחשיבות לימוד הגמרא, וגם יודע 
יגרום לפתרון משמעותי  - כבר  ללמד בצורה מעולה 

מאוד של חלק מהבעיה.

אחת הדרכים לשיפור המצב, שיפור המצב 
בנוסף למה שמשדרת החברה 
והמשפחה ביחס ללימוד גמרא, שבהחלט יש מה לשפר 
בכך - מוטלת על ההנהלה והמורים: יותר מקצועיות, 

הרף  של  ושוב  שוב  שהורדה  ובוודאי  רצינות,  יותר 
הלימודי היא לא זו שתועיל, אלא דווקא תשדר ותגרום 
לבינוניות. מאוד חשוב שהרמי"ם יהיו תלמידי חכמים 
מאחריהם. מאוד  מרובות  לימוד  שנות  עם  בולטים, 

בעקבות אתר אינטרנט קטן אחר שהקמתי פורטל 
נוכחתי  ובו התקנתי חומרים שכתבתי, 
להכיר את העוצמה שבפרסום הדברים באינטרנט. משם 
בא הרעיון להקים את פורטל הדף היומי שמרכז בתוכו 
3 מקורות שונים של תכנים: )1( קישורים מסודרים לכל 
מה שכבר קיים ברשת האינטרנט. )2( התקנת תכנים 
רבים שמפורסמים ומופצים בתפוצה מקומית בלבד )ולא 
נמצאים ברשת( ע"י ארגונים שונים או מגידי שיעור או 

לומדים עצמאיים. )3( עידוד של כתיבת תכנים חדשים 
בעקבות הכרה של הגולשים ביכולת של האתר להפיץ 

תורה בקנה מידה גדול. 

גמרא הערך המוסף  דף  שלומד  מה  כל 
צריך בשביל הלימוד מרוכז 
)כגון  הדף  להבנת  בסיסיים  עזר  מכלי  אחד:  במקום 
תרשימים, טבלאות, מילון וכו'( ועד למאמרים וספרים 
בטקסט מלא ללימוד מעמיק והרחבת היריעה. משום 
הרבה  האינטרנט  ברשת  שיש  חושבים  אנשים  מה 
כמעט  למעשה  אבל  ולגמרא,  היומי  לדף  אתרים 
היומי.  לדף  הקשורים  בעברית  אינטרנט  אתרי  ואין 
בהם  שיש  אתרים  הם  שקיימים  הבודדים  האתרים 
ניתן למצוא  לא  וכמעט  היומי,  בודד של הדף  שיעור 
היומי. לעומת  לדף  בו תוכן כתוב הקשור  אתר שיש 
יום מעל 15  זאת, בפורטל הדף היומי מותקנים מידי 
שיעורי אודיו/וידאו, וכן תכנים כתובים מרובים ומגוונים 
בכלל. גמרא  וללימוד  בפרט,  היומי  לדף  בנוגע  מאוד 

בנוסף לכלי העזר המרובים שבפורטל, מקורות וגליונות 
לעיון ולהרחבה ולחזרה, יש גם הרחבות לתחומים פחות 
מוכרים, כמו "מדור החי והצומח בתלמוד" של ד"ר משה 
נוסח,  ענייני  היומי,  בדף  לשון  לענייני  הפורום  רענן, 
וריכוז מאמרים על הדף היומי מכתבי עת שונים, ועוד.

האפליקציה מאפשרת לשמוע אפליקציה 
שיעורי שמע מגוונים על הדף 
התכנים  לכל  ולהיחשף  היומי  בדף  לצפות  היומי, 
שבפורטל. פונקציה נוספת באפליקציה מאפשר לאתר 
במפת ניווט את כתובות שיעורי הדף היומי הקרובים 
אליך. בפונקציה נוספת באפליקציה, ניתן לסמן בלוח 
החודשי ללימוד הדף היומי אלו דפים כבר למדת וכן 
קיימת  שבאפליקציה  הוא  היתרון  הערות.  להוסיף 
דווקא מול  נמצאים  לא  גם כאשר  האפשרות ללמוד 
המחשב בבית, אלא גם "בלכתך בדרך". אני מעריך שכל 
מי שלומד גמרא ומתעניין בגמרא ויש לו מכשיר אייפון 
יוריד את האפליקציה, כי יהיה מעוניין להחזיק את כל 

הש"ס והשיעורים וכו' בכיס באופן זמין.

שיקנה סמארטפון  מי  שיהיה  מאמין  איני 
סמארטפון רק בגלל האפליקציה 
הזו, ולכן המצפון שלי נקי... האפליקציה מיועדת לאלו 
שכבר יש להם את הסמארטפון ממילא. כמו כן, זה די 
שימוש  של  לכיוון  ענק  בצעדי  צועד  שהעולם  ברור 
מאסיבי ודומיננטי בסמארטפונים וטאבלטים למיניהם, 
לטב ולמוטב, ולכן אין הצדקה לכך שהעולם התורני 
גם הוא שם. אגב, בצד התנגדות הרבנים  יהיה  לא 
לסמארטפון, קיבלנו עשרות תגובות נלהבות ביותר 
מהאפליקציה, וגם מלא מעט גולשים חרדיים, מה 
שרק מוכיח את התועלת שבאפליקציה זו. לדוגמא 
מגיד שיעור חרדי אחד כתב לי: "ישר כח עצום, עזר לי 
הרבה היום בהכנת השיעור. בבית אין לי מחשב כעקרון 
לי,  שעזרו  חומרים  בדקתי  מהמשרד  תמיד  מנחה, 
כעת בכל מקום, הנגישות לחומרים מועילה מאוד!! "

העזר טיפ למצטרפים  כלי  בזכות 
 - הקיימים  המרובים 
אין הצדקה להירתע מלימוד דף יומי בגלל הקושי. 
ומי שנמנע מהלימוד בגלל מצוקת הזמן, בתכנון זמן 
מחודש יווכח לדעת שלא קשה למצוא 30-40 דקות 

ביום לשם כך.

הדף אופטימיות זהירה  לומדי  כמות 
היומי בעז"ה תמשיך 
ותגדל בהיקפים עצומים, ואני מקווה שכאשר נפגוש 
אחד את השני לא נשאל זה את זה "האם אתה לומד 
דף יומי", אלא "האם כבר למדת את הדף של היום".

בשבוע הבא יסתיים בפעם ה-12 
סבב  ויחל  היומי  הדף  לימוד 
חדש של לימוד שיארך 7 שנים. 
לקראת האירוע, ישבנו לשיחה 
מנהל  שפירא,  הראל  הרב  עם 
פורטל הדף היומי על מפעל הדף 
היומי, על הוגה הרעיון, על לימוד 
גמרא בישיבות ועל לימוד תורה 
טכנולוגית. קדמה  של  בעידן 

מפעל הדף היומי הוא דוגמא להגשמת רעיון 
< העולם  מבריק של רב צעיר אחד בעל חזון 
ודומיננטי  מאסיבי  שימוש  של  לכיוון  צועד 
בסמארטפונים וטאבלטים למיניהם, ואין הצדקה 
שם הוא  גם  יהיה  לא  התורני  שהעולם  לכך 
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לכתבות וראיונות נוספים: 

8

פורטל הדף היומי הוא אתר האינטרנט המצליח ביותר של הדף היומי * לקראת סיום המחזור 
השני של האתר, חושף מייסדו הרב הראל שפירא נתונים שמלמדים על היקף תופעת הלימוד 
הארצית והבינלאומית * כמה שיעורים יש בארץ, מכמה מדינות נכנסים לאתר, ואיזה מיזם 

צמח עד מהרה ממניין בקושי ל־5,000 איש * המספרים שמאחורי הדף
רועי אהרוני

אם אתם לומדים דף יומי, סביר להניח שאתם מכירים 
בתוצאת  מדובר  זאת,  בכל  היומי".  הדף  "פורטל  את 

הראשונה בתוצאות חיפוש "הדף היומי" בגוגל. 
שפירא.  הראל  הרב  עומד  הזה  הפורטל  מאחורי 
לתעודת  שלומדים  הסדר  בחורי  מלמד  הוא  במקצועו 
וגן, אבל רוב זמנו  הוראה במכללת שאנן ובמכללה בבית 
פורטל  שלי":  "התחביב  מכנה  במה שהוא  דווקא  מושקע 

הדף היומי.
הכול התחיל כשהרב הראל לימד גמרא בישיבת "אור 
וישועה" בחיפה והכין דפי עזר ללומדים. הוצע לו להעלות 
את הדפים לאתר כדי שהציבור הרחב יוכל ליהנות מהם. 
פתאום החלו להגיע תגובות מכל העולם, והרב הראל הבין 
שהציבור צריך מקום אינטרנטי לעסוק בו בלימוד גמרא. 
של  עצומה  כמות  מחזיק  הוא  וכיום  הפורטל  הוקם  כך 
לכל  העשרה  ודפי  מוקלטים  שיעורים  סיכומים,   - תכנים 

דף בתלמוד הבבלי. 
שנים  שבע  לפני  כלומר  הקודם,  המחזור  סיום  לפני 
עד  שעלתה  אפליקציה־בת,  הראל  הרב  הוסיף  ומחצה, 
מהרה על אימה. יותר מ־110 אלף איש הורידו עד היום את 
היישומון. "היום רוב הכניסות הן דרך האפליקציה", מספר 
שיעורים  לשמוע  לאנשים  נוח  יותר  "הרבה  הראל.  הרב 
בדרכים דרכה. הכנסתי לפורטל 30 מגידי שיעורים בתנאי 
פורטוגזית,  יידיש,  אנגלית,  עברית,  שפות:  בשלל  אולפן, 

צרפתית וספרדית". 
לכל  כ־700 האזנות בממוצע  יש  הנתונים שבידו,  לפי 
מגידי  ב־30  בעצמכם  זה  את  תכפילו  מהשיעורים.  אחד 

שיעורים וב־2,711 דפים. 
"הכניסות לאתר הן מכל העולם", הוא מספר. "בפעם 
האחרונה שבדקתי היו עד כה כניסות מ־130 מדינות, רובן 
מישראל ומארצות הברית. ב־12 בלילה אני מסיים לענות 
לפניות, ולמחרת בבוקר כבר מחכות לי פניות מחצי הכדור 

השני".
גם  יש  באתר 
 870 של  רשימה 
ברחבי  שיעורים 
ולדברי הרב  הארץ, 
רק  מדובר  הראל 
אחוזים  בכ־15 
שיש  מהשיעורים 
"בכל  בפועל. 
 4-5 יש  שיעור 
בממוצע,  לומדים 
מדברים  אנחנו  אז 
של  גודל  סדר  על 
לומדים  אלף  כ־30 

בשיעורים. לפי סקרים שערכתי באתר, הרוב טוענים שהם 
דווקא לא לומדים בשיעור, כך שמספר הלומדים בסך הכול 

גדול בהרבה.
"אף על פי שמדובר בחידה גדולה, אני מעריך שבארץ 
יש כ־60 אלף לומדים, ובשאר העולם בערך אותה כמות, 
העולם  ברחבי  אנשים  כ־120,000  יש  הכול  שבסך  כך 
שמצהירים על עצמם שהם לומדים דף יומי. יש שטוענים 
שהכמות כפולה, אבל לטעמי מדובר במספרים מופרכים". 
לדבריו, הטכנולוגיה עזרה להפצת תורה בהיקפים שלא 
ובפיו בקשה:  קרוב משפחה  אליי  פנה  "פעם  כמותם.  היו 
'אני לא לומד דף יומי, אבל תשלח לי בבקשה כל יום כמה 
משפטים מהדף היומי כדי שאדע במה מדובר'. אמרתי לו 
- 'אם יהיו עשרה שרוצים, זה שווה לי את ההשקעה של 
חצי שעה ביום'. היום אני שולח בכל בוקר הודעה כזאת 

ל־5,000 איש". 

הדף  סיום  סביב  האחרונים  בחודשים  התסיסה  מלבד 
היומי בבבלי, הרב הראל מספר על תסיסה נוספת בשנתיים 
האחרונות סביב התלמוד הירושלמי. "בכל שבוע בערך אני 
מקבל מייל ממישהו - למה אין באתר גם על הירושלמי", 
פלא  הכפפה;  את  ירים  שמישהו  מחכה  "זה  מעיד.  הוא 

שעוד לא עשו את זה".

כולל דף יומי
במחצית  והתרבו  הלכו  הפניות 
שהתקרב  ככל  האחרונה,  השנה 
הלימוד  מחזור  תחילת  של  המועד 
החדש. "בחודש וחצי האחרונים היו 
פניות של אנשים שרוצים  לא מעט 
הרב  אומר  ללמוד",  איך  הדרכה 
הראל. "אתמול התקשר אליי מישהו 
ואמר - אין לי שמץ של מושג בגמרא, 
לצערי,  להתחיל.  איך  אותי  תלמד 
באתר עוד אין לי מענה למתחילים; 
למי  מראש  מופנה  הזה  הפרויקט 

שכבר יודע ללמוד גמרא".
הרבה  כך  כל  אליו  למגנט  מצליח  היומי  הדף  איך 

אנשים?
"קודם כול זה טרנד. גם אם אני לא יודע להסביר את 
שיש.  חזקה  הכי  הלימוד  במסגרת  מדובר  עובדתית  זה, 
האירועים  רבים.  לומדים  מוסיפה  הטרנדית  האווירה 
הברית  ובארצות  בישראל  הש"ס  סיום  לציון  ההמוניים 

יוצרים אווירה שגורמת לרבים להצטרף. 
בשבוע  הזו.  התסיסה  את  לראות  אפשר  באתר  "גם 
טלפונים  מאוד  הרבה  מקבל  אני  קרס.  האתר  שעבר 
ומיילים עם בקשות של אנשים שמבקשים עזרה ושואלים 

איך להתחיל ללמוד במחזור הקרוב".
לישיבות.  גם  נכנס  היומי  הדף  האחרונות  בשנים 
אליי  הגיע  "השבוע 
של  חרדי  כולל  ראש 
מספר.  הוא  יומי",  דף 
היה  הוא  "לדבריו 
יותר  לפני  הראשון, 
שהכניס  שנים,  מעשר 
הדף  את  שלו  לכולל 
אז  אנשים  היומי. 
צחקו עליו, אבל היום 
יש הרבה כוללים שזה 

סדר הלימוד שלהם.
חשבתי  "פעם 
הדתית  שבציונות 
יומי  דף  יותר  לומדים 
מאשר בציבור הלמדני 
החרדי, כי זה נתפס כלימוד לאנשים עובדים. אבל בשנים 
הארגון  אצלם.  גם  חזק  זה  כמה  עד  נחשפתי  האחרונות 
הוא  החרדי:  בציבור  משמעותית  מהפכה  יצר  ְרׁשּו'  'ִדּ
משקיע עשרות מיליוני שקלים, נותן מלגות, עושה מבחנים 

ומביא את הלימוד לקדמת הבמה.
"בארצות הברית הדף היומי חזק במיוחד. פעם אמר לי 
מישהו מארצות הברית: 'אצלנו כשאנחנו פוגשים מישהו, 
אנחנו לא שואלים אותו אם הוא לומד דף יומי, אלא אם 

הוא כבר למד את הדף של היום'".

שכל של תורה
לימוד  על  שונים  קהלים  עם  משוחח  הראל  כשהרב 
שחוץ  "מתברר  למה.  בשאלה  בעיקר  נתקל  הוא  הגמרא, 
מהדור האחרון, לא כל כך עסקו בשאלה הזו", מעיד הרב 

הראל, אחרי חיפוש ארוך של מקורות בנושא. 
"התשובה היא שקודם כול מדובר בספר החשוב ביותר 
שקיים אחרי התנ"ך", הוא עונה להם. "אם תיכנס לספרייה 
תורנית עם אלפי ספרי קודש, תראה שכולם יצאו איכשהו 

מהגמרא; בחשיבה, בסגנון, במקורות. 
 - גאון  האי  הרב  שכותב  בדברים  מאמין  אני  "בנוסף, 
'לא תמצא יראת שמיים ויראת חטא 
וקדושה,  וטהרה  וענווה  וזריזות 
אלא במתעסקים במשנה ובתלמוד'. 
שנגח את  בשור  ה'  דבר  עם  המפגש 
יותר אמונה ומוסר  הפרה מכניס בך 

מספרי אמונה ומוסר. 
היומי  הדף  לימוד  נגד  "טוענים 
שאתה לומד במהירות אין־סוף דפים 
ולא זוכר כלום; אני עונה לטענה הזו 
לימוד  יהודה:  צבי  הרב  של  בדבריו 

גמרא נותן לך 'שכל של תורה'. 
מאוד  אני  האישית  ברמה  "גם 
להתחבר  מצליח  ולא  זה  את  אוהב 
שיש  שמי  להיות  יכול  אחר.  ללימוד 
לו רק מעט זמן ביום, עדיף לו פרשת 

תופסת  שהכי  המסגרת  עובדתית,  אבל  אמונה.  או  שבוע 
לאורך השנים היא הגמרא. אם זה תפס, אז גם אם אין לי 

הסבר מובהק ומשכנע - יש בזה משהו כנראה". 
למה כדאי ללמוד דף יומי?

"הקביעות והמסגרת הם שני דברים עוצמתיים", הוא 
עונה. "אסור להשאיר את עולמנו הרוחני רק עבור אברי 
הגוף שלנו - ליטול לולב בידיים, לתקוע בשופר בפה, וכן 
הלאה - ואת המוח להשאיר רק לדברי חולין. יהודי חייב 
לקבוע עיתים לתורה. היום הכל זמין - אתה יכול לקבוע 
שתבחר.  אופן  ובאיזה  שתוכל  מתי  שתרצה  לימוד  איזה 
המסגרת מחזיקה אותך חזק ומכריחה אותך שלא לפספס".

"כל יום הוא הישג"
דף  בשיעור  להשתתף  שיכול,  למי  ממליץ,  הראל  הרב 
המון.  נותנת  החברתית  "האווירה  לבד:  ללמוד  ולא  יומי 
בין  גם  ולפעמים  המשתתפים,  בין  חזק  קשר  יוצר  זה 

ואירועים משותפים  סיומי מסכת  - עושים  משפחותיהם 
לימוד  עדיף  בשיעור,  להשתתף  יכול  לא  אתה  אם  ביחד. 

בחברותא, שהוא יותר ערני.
"היום יש מענה גם למי שמתקשה ללמוד גמרא - מגוון 
סיכומים כתובים ותקצירים מוקלטים. גם מי שלא לומד, 
כדאי  אדם  לכל  לכן  מהדף.  משהו  יום  בכל  לטעום  יכול 

להצטרף במחזור הקרוב לפחות למשהו".
יש טיפים ללומדים החדשים?

"יש כל מיני טיפים שמתפרסמים עכשיו. להבנתי, הטיפ 
הכי מרכזי הוא לקבוע את המסגרת שתתמיד בה ולהיות 

עקשן בדבר. להתמיד ולהתמיד ולהתמיד".
מתרגשים לקראת סיום הש"ס?

אני  אבל  שמתרגשים,  אנשים  הרבה  שומע  "אני 
באופן אישי קצת פחות. במרתון ההישג הוא ההגעה לקו 
לעומת  משמעות.  לזה  אין  באמצע  הפסקת  ואם  הסיום, 
'אנו עמלים  יום הוא הישג.  זאת, אצלנו בדף היומי - כל 
אין  לכן  על עצם העמל.  - מקבלים שכר  ומקבלים שכר' 
הבדל בין הדף האחרון של נידה לדף הראשון של ברכות. 

כל דף מרגש באותה מידה".

דף הבית

"אני מעריך שבארץ יש כ־60 אלף 
לומדים, ובסך הכול בעולם יש 

כ־120,000 אנשים ברחבי העולם 
שמצהירים על עצמם שהם לומדים דף 

יומי. יש שטוענים שהכמות כפולה, אבל 
לטעמי מדובר במספרים מופרכים" 

"הרב האי גאון כותב - 'לא תמצא יראת 
שמיים ויראת חטא וזריזות וענווה וטהרה 

וקדושה, אלא במתעסקים במשנה 
ובתלמוד'. המפגש עם דבר ה' בשור שנגח 

את הפרה מכניס בך יותר אמונה ומוסר 
מספרי אמונה ומוסר"

"יכול להיות שמי שיש לו רק מעט זמן 
ביום, עדיף לו פרשת שבוע או אמונה. 
אבל עובדתית, המסגרת שהכי תופסת 

לאורך השנים היא הגמרא"

"פעם אמר לי מישהו מארצות 
הברית: 'אצלנו כשאנחנו פוגשים 

מישהו, אנחנו לא שואלים אותו אם 
הוא לומד דף יומי, אלא אם הוא 

כבר למד את הדף של היום'"

 "כל דבר שאדם עושה במסירות נפש ובקביעות, 
זו המתנה הכי גדולה"

לקראת סוף לימודיו של אדם פז בתיכון נפתח שיעור דף יומי בבית 
הכנסת הצמוד לביתו. מגיד השיעור היה הרב הראשון שעזר לו לצלוח 

דפי גמרא * הרב יהודה בן עמי הוא רב חרדי, מתגורר בהדר גנים 
ומסיים בימים אלה את מחזור הלימוד השני שהוא מלמד. תלמידיו הם 

דווקא בעלי בתים שהשיעור הקבוע בסוף היום הוא לרוב מנת חלקם 
התורנית * מאחורי הקלעים של שיעור דף יומי עם מגיד שיעור 

אדם פז

"האמת היא שאני רואה שליחות חשובה בכל הדבר הזה 
אחריות  "זו  עמי,  בן  יהודה  הרב  פותח  היומי",  הדף  שנקרא 
לשיעור  מגיע  'אתה  של  סוג  שזה  חושבים  אנשים  עצומה. 
לימוד  לגמרי מכל  זה שונה  לימוד', אבל  וי על שעת  ומסמן 
העבודה,  חלקים:  לשלושה  מחלק  אני  שלי  היום  את  אחר. 
היומי  השיעור  הכנת  שסביב  והשעות  המשפחה  עם  הזמן 

והעברתו".
במה זה שונה בעצם מלימוד תורה סטנדרטי שנמשך כל 
היום, שאברכים לומדים בכולל או מלימוד של יהודי שיושב 

וקורא כמה הלכות בין מנחה לערבית?
היא  יישאל בעתיד  "לפי הגמרא אחת השאלות שהאדם 
זה  היום.  כל  שלומד  אברך  אפילו  לתורה.  עיתים  קבע  אם 
אין  עצמה:  בקביעות  ראשון  דבר  חשוב  משהו  שיש  מראה 
שום דבר בעולם שיזיז אותך מהתורה בשעה הזאת שהקדשת 
לה בצורה עקבית, לא מתפשרת, גם בבלת"מים של החיים. זה 

מראה שאתה מחובר למה שחשוב באמת. 
"יש אנשים שהיום שלהם מתחלק ללפני השיעור ואחרי 
לימוד  של  שלהם  היחידה  השעה  שזו  אנשים  יש  השיעור. 
ביום, יש מי שזה נוסף על לימוד אחר שלהם, אבל הייחודיות 
היא ללא ספק קביעות הברזל. תחשוב מה זה, יש קבוצה של 
את  מכוונים  קבוע  באופן  יום  שבכל  איש  עשרים־שלושים 
השעון, מכוונים את הבית, את כל מה שסובב אותם, ביחס 

לשיעור הקבוע".

מצד שני, בקביעות יש משהו שגרתי, ומעייף בסופו של 
דבר להתמיד?

"אני חושב שהציר המרכזי שגורם גם לאנשים שאיתי כבר 
שני מחזורים להמשיך ולהגיע הוא שקונים איזה הרגל בריא 

שהוא הרבה מעבר להספק.
ממשלי  הפסוק  את  מביא  המדרש  אבינו  אברהם  "על 
היא  הכוונה  אחריו'.  בניו  אשרי  צדיק,  בתומות  'מתהלך 
חורת  האדם  מעמיקה,  היא  חזרתית  פעולה  איזו  שכשיש 
אותה בנפשו, והיא עוברת לבניו. אנשים עוזבים את ארצות 
אני  אברהם.  של  מכוחו  הכול  בניהם,  את  עוקדים  גלותם, 
חושב שזה נכון לא רק לאברהם אבינו, כל דבר שאדם עושה 
גדולה  הכי  המתנה  זו  פניות,  בלי  ובקביעות,  נפש  במסירות 

שהוא יכול לתת לבניו". 
הוא מנחיל לילדיו הרגלים?

את  ראיתי  לא  בנפש.  קניינים  לילדיו  מעניק  הוא  "לא, 
הנפשי  בדי־אן־איי  שנחרתו  דברים  יש  אבל  אבינו,  אברהם 

שלי בזכותו.
"יש אנשים שמגיעים לשיעור פעם־פעמיים בשבוע, ואני 
פי  על  אף  יותר.  קשה  התמודדות  להם  יש  לעצמי:  אומר 
לחזור  זאת  בכל  מנסים  הם  תכופות  לעיתים  נעדרים  שהם 
קבוע  שמגיעים  מי  יש  שני,  מצד  מחדש.  פעם  בכל  לשיעור 
מדי יום, ונראה שאין להם סידורים שלא סובלים דיחוי. הם 
שום  אין  איך  יותר.  פשוטה  יום  שגרת  בעלי  אנשים  בטח 
ריגוש בחיים שמזיז אותך? תשמע טוב, אני אגלה לך שיש לו 
ריגושים יותר גדולים מכל אחד אחר. אתה לא רואה שהתינוק 
בכה כל הלילה בידיים שלו והוא הגיע למחרת בכל זאת שוב. 

אתה לא רואה שהוא דחה פגישה או חתונה.
גדול  הכי  שהריגוש  לי  סיפר  הקבועים  הלומדים  "אחד 
זו  יום בזמן למרות נסיבות החיים.  בשבילו הוא להגיע בכל 
תחושת ההצלחה הכי גדולה. עם כל הניסיונות, להגיד שאני 

"שלוש שעות לפני השיעור, טרם הכנתי 
את הדף, הבן שלי נחבל בצורה רצינית 

והיינו חייבים לנסוע דחוף למיון בלי לדעת 
בכלל מתי זה ייגמר. רגע לפני העצירה 
בבית החולים אשתי אומרת לי: תוריד 
אותנו בחוץ, אתה נוסע לשיעור, ואני 

איכנס עם הבן למיון. היא לא פתחה את 
הנושא לדיונים בכלל, שתבין כמה היא 

עצמה רתומה למיזם הזה"

"כשמחברים את הגמרא לנשמה, לא 
בקשר 'מעשי הלכתי' אלא ממש כמו 

מכתב של אלוקים שמחברים למוח, נהיים 
חלק מזה. אני טוען שכל תורה שבעל פה 
שאני לא מצליח להבין, סימן שעדיין לא 

הגעתי לעומקה. התושב"ע היא השכל 
האנושי הישר"

אתר 'ערוץ 7'

'מבט למכללה'

אתר 'ישראל היום'

'עולם קטן'

קטעי וידאו:

 עודד מנשה
ערוץ 20

 ריקלין & שות'
ערוץ 20

 מהדורת החדשות
הידברות

סיום הדף היומי 
ה-13

עצרת עולם התורהאתר סרוגים

'קרוב אליך'
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במה מרכזית לכולם
רשימה חלקית
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תגובות על האתר
האתר מושקע מאוד, העיצוב מדהים, התוכן נהדר, מפנה לכל מה שצריך! פורום מעולה. 

חזקו ואימצו, אשריכם ישראל.

שלום! אין מילים בפי לתאר איך אני נהנה מהאתר שלכם. מהסגנון המדויק ומהאיכות 
של החומר המוצג באתר שנותן מענה לכל שאלה. פשוט תענוג ללמוד.

יישר כוח עצום על פועלכם. פוגש אתכם יום יום גם בהכנת השיעור וגם בהוראה בשיעור. 
תמונות  ומביא  הנייד,  המחשב  עם  שיעור  מעביר  אותי  לראות  התרגלו  כבר  אנשים 

וכתבות להסביר מושגים ולהראות למשתתפים.

חשבתי וחשבתי וקשה היה למצוא משהו שחסר!!! זהו האתר הכי מושקע והכי מסודר 
בכל אתרי היהדות שיש היום באינטרנט )ואני אשף בכל הקשור לרשת ולמה שזז בה...(!!!

זו עבודת קודש באמת ואני מכיר הרבה אנשים שנעזרים בזה בכדי ללמוד גמרא.

דעו לכם שהפורטל שלכם הוא עמוד הבית בדפדפן האינטרנט שלי מזה זמן רב ואני 
שבע נחת ורצון....

זה תמיד מפליא שדווקא כל השירותים הדתיים שלשם שמים הם הכי מקצועיים, מהירים, 
מקוונים, ערים ומועילים.

תודה רבה ממקסיקו סיטי, אנחנו נהנים מאוד מהאתר.

תודה רבה, אני רוצה להודות על האתר, שבזכותו )ב"ה( אני מקיים סדר לימוד קבוע 
ומעמיק כפי יכולתי.

ישנם אתרים רבים אך מאז שגיליתי אתכם אני לא עוזב, כי כאחד שמתעסק בתחום 
בתוך  ניווט  מעולים, אפשרות  ועיצוב  עריכה  אז:  ידידותיות  מערכות  ואוהב  המחשוב 
האתר מעולה, תכנים מעולים, פורום מגניב ביותר, פתחתי הודעה ב 7:30 קיבלתי תשובה 

תוך חצי שעה, עיצוב גרפי ברמה גבוהה מאוד.

האתר שרק לפני שעה התוודעתי אליו דרך גוגל הוא פשוט אתר מדהים ואדיר, אני חורש 
וחורש ולא מפסיק להתרגש ולהתפעם. אשרי חלקכם!!!

ממש תודה רבה, ויישר כוחך על האתר הנפלא. לא ייאמן כמה חומר עצום וענייני מרוכז 
באתר שאינו למטרה כלכלית. פשוט מדהים.

לצפייה במאות תגובות נוספות: 

תודה רבה על האתר שלא מצאתי כדוגמתו, בכל פעם שאני נכנס לפורטל שלכם אני 
נהנה מאד. כולו מלא וגדוש.

יישר כח על העבודה המצוינת. האתר הוא פשוט תענוג, ומספר השעות שלי באינטרנט 
עלה פלאים בחודש האחרון. תודה!

תודה רבה על ה'פורטל' הנפלא והמגוון, עשיר התוכן האיכותי. ואמרתם כה לחי!

פשוט יישר כח עצום. לולא הפורטל ספק אם הייתי מצליח להחזיק בלימוד היומי. תודה 
רבה.

הלימוד  הנגשת  ועל  משקיעים,  שאתם  המשאבים  ועל  הזמן  על  המאמץ,  על  תבורכו 
והמודעות ללימוד. יישר כוח.

תודה על הכל. הפורטל שלכם כשמן בעצמותיי. אני מכין בעזרתו )שיעורים-מילון-כלי 
עזר( לפני הלימוד ואחר כך בשיעור הכול נהיר יותר, זורם  יותר, עשיר יותר, מהנה יותר. 

אשריכם שזכיתם לזכות הרבים, יישר כוח!

מרגע לרגע אני נחשף יותר ויותר לרמות ההשקעה בפורטל הזה...

ברצוני להודות מאוד על הפורטל המושקע והמוצלח. בזכותכם קל יותר להתמיד וללמוד 
דף אחרי דף. תודה רבה!

יישר כח גדול. היום אני לא זז בלעדיכם. סיפרתי עליכם לראש ישיבה תיכונית, המתחיל 
ללמד בבא קמא, והוא התלהב מכך שיוכל לשלוח תלמידים להשלים או לחזור על דפים 

במסכת, עם צורת הדף, עם דף מפוסק, עם עוז והדר ועם שיעורים מוקלטים.

הצצתי והתרשמתי מאד! נראה מצויין, מעניין ומגוון, ועונה על צרכים רבים מאד של 
הלומדים.

זה מדהים מה שעשיתם. מקנא בזכויות שלכם. אשריכם.

רציתי לציין לשבח את פעולתך, אני כבר יותר משנה משתמש בפורטל, ממש מעולה.

ויישר כח, אני מנצל את הפורטל באופן הכי חיובי, חילכם לאורייתא, תמשיכו  תודה 
בהפצת התורה.

אין לי מספיק מילים בפי להודות ולשבח את האתר שמאוד מאוד עוזר לי בלימוד הדף 
היומי.

תודה רבה!! האתר ממש ממש עוזר לי!!!

האתר מאד יפה מסודר ומקצועי! אין בי המילים 
להביע תודתי. תזכו להגדיל תורה.
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תגובות על האפליקציה
אפליקציה מושלמת!! :( אשריכם שאתם מפיצים תורה בעם ישראל!!

כל הכבוד, בזכותכם חזרתי ללמוד!

אדיר! חובה לכל אחד שנוסע הרבה.

אני רופא בפגיה, עובד במשמרות ארוכות והעומס היומיומי גדול מאוד. בזכות האפליקציה 
גדול.  והאושר  החולים,  לבית  הנסיעות  בזמן  היומי,  הדף  את  ללמוד  התחלתי  שלכם 

אשריכם. המשיכו לזכות את הרבים.

יישר כוח. אני איש צבא קבע והאפליקציה הזו עוזרת לי לנצל את מעט הזמן שיש לי 
להתמיד בדף היומי.

אפליקציה מדהימה. אני נוסע באופניים בוקר וערב ושומע שיעורי גמרא... דרך מעולה 
לבעלי תשובה ללמוד גמרא!

כן ירבו תכנים שכאלה. היה שווה להמציא את הסמארטפון רק בשביל האפליקציה הזו.

אפליקציה מעולה! מאפשרת ללמוד בכל מקום ובכל זמן באיכות. שיעורי הרבנים מפורטים 
ומובנים. מתאים מאוד לבעלי בתים.

מעולה! סוף סוף יוצא משהו איכותי ממש בתחום! תודה!

שימו לב: זוהי אחת האפליקציות המוצלחות ביותר בעולם היהודי בפרט - ובהנדסת 
מערכת המחשוב שלה בכלל. לא מובן מאליו שכל יהודי יכול היום בזכות אפליקציה זו 

ללמוד גמרא ולעיין בתכנים רבים בכל מקום על פני הגלובוס!

בזכותכם הדף היומי יוכל להגיע לציבור שומרי מסורת שלא יכולים ללמוד לבד את הדף 
ולא יפתחו ספר וכעת שהכל נמצא אצלם בפלאפון הסיכוי גדול שהם ישתמשו בו!! אני 
כבר יודע על אחד כזה שבזכות האפליקציה שלכם הולך ללמוד את הדף היומי! המשיכו 

כך!! תודה רבה לכם!

אין לכם התחלה של מושג כמה אני צריך את זה. תודה רבה !!!!

מעולה, זו האפליקציה החשובה ביותר בעולם. לא נברא האייפון אלא בשבילה, יישר כח.

מצויין, יוזמה אדירה, אולי בזכותכם אצטרף ללימוד.

חיכיתי הרבה זמן לאפליקציה כזאת - אפליקציה מדהימה!!! 

תגובות נוספות לאפליקציית האייפוןתגובות נוספות לאפליקציית האנדרואיד

בניגוד לאפליקציות אחרות - עובד מצויין, ידידותי, אפשרות שמע וצפיה בדף, אפשרות 
להורדה מראש ושמיעה באזורים ללא אינטרנט .

יישום מצויין. לא מאמין שבלעדיו הייתי מחזיק מעמד מאז תחילת המחזור הנוכחי. 

רציתי להביע את תודתי העמוקה לכם על האפליקציה שלכם, ותדעו לכם שבזכותכם 
חזרתי בתשובה ואני לא מפסיק ליהנות מהלימוד.

רציתי רק לומר לכם תודה רבה שנתתם לי את היכולת ללמוד את הדף היומי בכל יום 
בדרכי לעבודה! שתזכו להמשיך לזכות את עם ישראל והקב״ה ישלם לכם את שכרכם!

אפליקציה מעולה! ברמה גבוהה מאוד. מאפשרת לי ללמוד בכל הזדמנות במשך היום!

לא ייאמן!!! פשוט עבודה ענקית שאין לה שיעור, ממש מדהים, יישר כח! 

נחת רוח לבורא העולם – וואו, אפליקציה שכולה נחת רוח לבורא העולם. מדהים!! תודה 
רבה לכל המקימים, המפתחים, היזמים וכל מי שקשור .

אני כל כך מתרגש לחזור ללמוד. הרבה זמן חיכיתי לכלים כאלה שיאפשרו לי להצליח.

אפליקציית הלימוד הטובה ביותר שהייתה לי. אין לי מילים פשוט. מילון מונחים ומילים 
עצום, תרגום דפים שלמים, שיעורי שמע על כל דף ועוד המון! יישר כוח!!

מושלם, הכל במקום אחד.. אני מוסר שיעור דף היומי וזה עוזר מאוד. תודה רבה.

פשוט לא ייאמן. כל התורה בכף יד. ממליץ בחום.

זיכוי הרבים אדיר מאין כמוהו, מליוני תודות למי שפיתח את האפליקציה הזו ומתחזק 
אותה, בזכותכם אני לומד תורה.

האפליקציה הכי יעילה שיש להציע לבעלי הסמארטפונים!! אפשר ללמוד דף יומי בכל 
מקום בלי תירוצים.

חייב בכל בית יהודי, יישר כח גדול, מתאים לכל הרמות.

אפליקציה הטובה ביותר שיש, אחת האפליקציות הטובות ביותר שקיימות. קרה שהייתה 
לי בקשה מיוחדת בעניין באג, יצרתי קשר ותיקנו את הבאג במיוחד בשבילי. פשוט הכל 

לשם שמים.
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יצירת קשר:

טלפון: 077-4931075  |  סלולרי: 054-4931075  |  פקס: 072-2326999

daf-yomi@daf-yomi.com אתר: daf-yomi.com  |  דוא"ל: 

כתובת: ת"ד 163, אלון שבות, 9043300

 - 'פורטל הדף היומי'

 אפליקציית הפורטל 
זמינה להורדה בחינם ב:

˙ÂÎ¯· ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù È˙ÓÈ‡Ó.·
È˙ÓÈ‡Óנכנסים שהכהנים משעה בערבין. שמע את קורין
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Â˜ÈÏ„‰Ï ¯ÂÒ‡ ÔÓ˘ ‰È‰ Ì‡Â
·È˙Î„ ·È˙¯Ú(שם)·�¯ ‡ÏÂ

ÔÈ· ‰ÈÏ Ô�È˘¯„Â ‡ÓË· Â�ÓÓ
ÔÈ· ¯Â‰Ë ‡Â‰Â ‡ÓË È�‡˘
Ï·‡ ‡ÓË ‡Â‰Â ¯Â‰Ë È�‡˘
·È˙Î„Î Â¯Ú·Ï ·ÈÈÁ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ·ÂË ÌÂÈ ·¯Ú „Ú ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘Â ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰�˘Ï Â�ÓÓ ¯ÈÈ˙˘Ó˘ ‰ÓÂ ¯˙ÂÓ Â�ÓÓ ÍÂÒÏ

·¯ È·„ È¯ÙÈÒ ¯‡˘· ‡�˙Â ˙È·‰ ÔÓ ˘„˜‰ È˙¯Ú· ÈÂ„ÈÂ ˙˘¯Ù·(שם)¯˘ÚÏ ‰ÏÎ˙ ÈÎ Ï"˙ 'ÂÎÂ ‰ÎÂ�Á· ÏÂÎÈ ¯˘ÚÏ ‰ÏÎ˙ ÈÎ
¯ÂÚÈ· ‰È‰ ˙ÈÚÈ·˘ Ï˘Â ˙ÈÚÈ·¯ Ï˘ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ Ë"ÂÈ ·¯Ú Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ .ÁÒÙ‰ ‰Ê ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ Â· ÔÈÏÎ ˙Â¯˘ÚÓ‰˘ Ï‚¯

‡È�˙Â ˙È˘˘·˘ È�Ú ¯˘ÚÓ È�ÙÓ ˙ÈÚÈ·˘·Â ˙È˘ÈÏ˘·˘ È�Ú ¯˘ÚÓ È�ÙÓ ˙ÈÚÈ·¯·(מ"י פ"ה במע"ש ומשנה בספרי ‰˜Â„˘(שם È˙¯Ú·
‰Ê ‰�ÓÏ‡ÏÂ ÌÂ˙ÈÏ ¯‚Ï .¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙Â ‰ÓÂ¯˙ ‰Ê ÂÈ˙˙� Ì‚Â ÈÂÏ ¯˘ÚÓ ‰Ê ÈÂÏÏ ÂÈ˙˙� .ÈÚ·¯ ÚË�Â È�˘ ¯˘ÚÓ ‰Ê ˙È·‰ ÔÓ

Ô�˙Â ‰‡ÙÂ ‰ÁÎ˘ Ë˜Ï È�Ú ¯˘ÚÓ(במשנה ·ÌÂÈ(שם ‰„Â˙ÈÂ ‡·¯ÚÓ È�·„ 'Ó‚· ‰ÏÚ Ô�È¯Ó‡Â ÔÈ„Â˙Ó ÂÈ‰ [ÔÂ¯Á‡‰] Ë"ÂÈ· ‰Á�Ó·
‰ÓÂ¯˙· Ô�È‡Â ¯˘ÚÓ· ˘È˘ ˙Â¯ÓÂÁ‰ ÂÏ‡ ÏÂÎ‡Ï ‰ÂˆÓ Ô‡Î „Ú ˙È¯Á˘· ‰„Â˙ÈÂ ÁÒÙ· ÏÂÎ‡Ï ÂÏ ‡‰È˘ È„Î ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯

Ô�˙„Î(מ"ב פ"ב Ô�Â‡Ï(בכורים ÔÈ¯ÂÒ‡Â ÈÂ„ÈÂ ÔÈ�ÂÚËÂ ÌÂ˜Ó ˙‡·‰ ÔÈ�ÂÚË ÌÈ¯ÂÎ·‰Â ¯˘ÚÓ‰˘ ‰ÓÂ¯˙· ÔÈ‡˘ ‰Ó ¯˘ÚÓ· ˘È
‡˙ÙÒÂ˙· ‡�˙Â ‰ÓÂ¯˙· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ÌÈ¯ÂÎ··Â ¯˘ÚÓ· ÂÏ‡ È¯‰ 'ÂÎÂ ¯ÂÚÈ·· ÔÈ·ÈÈÁÂ(פ"ב שני ˘�È(מעשר ¯˘ÚÓ· ¯ÓÂÁ ÈÓ�

¯ÂÒ‡Â ÈÂ„ÈÂ ÔÂÚËÂ ˘ÓÂÁ ÔÂÚËÂ ‡Â‰˘ ÏÎ ÂÈ·Â¯ÈÚ ˜ÙÒÂ [ÂÈ·Â¯ÈÚÂ ÂÈÓ„] (ÂÈ·Â¯ÈÚ ÈÓ„) ¯ÒÂ‡Â ÌÈ�˜�˜‰ ˙‡ ‰�Â˜ È�˘ ¯˘ÚÓ˘
‰ÏÚ Ô�È¯Ó‡Â ‰ÓÂ¯˙· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ¯�‰ ˙‡ Â· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â ÔÂÈ„Ù· ‡Ï‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ¯˙Â‰ ‡ÏÂ Ô�Â‡Ï(עג דף ÂÏ‡Â(יבמות 'È�˙Ó„

Ô�È¯Ó‡Â ¯ÈÈ˘Â È�˙ ‡ÓÏ‡ È�˙˜ ‡Ï ‰˜ÂÏ ÔÓˆÚ ˙‡ÓÂË· ÔÏÎÂ‡Â ‰‡ÓÂË· Ô‰Ó ¯Ú·Ï ÔÈ¯ÂÒ‡(עד דף ÌÂ˘Ó(שם ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡
¯Ó‡�˘ ‰‡ÓÂË· ÂÎÂÒÏ ¯˙ÂÓ˘ ‡ÓË�˘ È�˘ ¯˘ÚÓÏ ÔÈ�Ó È‡ÓÈÒ כ"ו)¯' ˜Â„˘(דברים ˙È¯˜� ‰ÓÂ¯˙‰Â 'ÂÎÂ ˙ÓÏ Â�ÓÓ È˙˙� ‡ÏÂ

·È˙Î„Î(כ"ב È˙ÎÂ·(ויקרא ˘„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ê ÏÎÂ(שם)˙Â¯ÂÎ··Â ‰‚‚˘· ˘„˜ ÏÎ‡È ÈÎ ˘È‡Â(יד ˘�È(דף 'Ù(כ"ב ¯˜(דברים
˙ÂÓÂ¯˙‰ ÂÏ‡ ÍÈ˘„˜(àÌÏ˘Ó ‚‚Â˘· Ì‡Â ÌÈÓ˘ È„È· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ „ÈÊÓ· ¯Ê ‰�ÏÎ‡È Ì‡˘ ¯˘ÚÓ· Ô�È‡Â ‰· Ô�˘È˘ ˙Â¯ÓÂÁ‰Â
·È˙Î„Î ˘ÓÂÁÂ Ô¯˜(כ"ב ÈÓ˙‰(ויקרא ·ÈÈÁ ‡ÓË ‡Â‰˘Î „ÈÊÓ· ‰�ÏÎ‡È Ì‡ ÂÓˆÚ Ô‰Î‰ 'ÈÙ‡Â ‰‚‚˘· ˘„Â˜ ÏÎ‡È ÈÎ ˘È‡Â

·È˙Î„Î(שם)‡È�˙Â Â‰ÂÏÏÁÈ ÈÎ Â· Â˙ÓÂ(פג דף ·‰(סנהדרין ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡Â 'ÂÎ ‰¯Â‰Ë ‰ÓÂ¯˙ ÏÎ‡˘ ‡ÓË Ô‰Î ‰˙ÈÓ· Ô‰˘ ÂÏ‡Â
ÂÈ„·ÚÂ Ô‰Î ˙˘‡Ó „·Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÂÈÏÚ ‡È‰ ‰¯ÂÒ‡ ‡Ï‡ ÌÏÂÚÏ Ï‡¯˘ÈÏ ˙¯˙ÂÓ ‡‰˙ ‡ÏÂ ‰˙˘Â„˜Ó ‰‡ÈˆÂÓ Â�È‡Â ÌÂÏÎ ÔÂÈ„Ù‰

(à.'åë äîåøúá à"òø äðùéä 'ñåðä éôì æ"ò à÷ñéô äàø éøôñ 'éòå ò"ö åðéáø éøáãå úçøëåî àéäå úåøåîúä 'éâä åðéðôì


