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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  תשובות  שמשיבים  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  שפירא.  אומר  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
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