תורה או מעביר שיעור יוכל להקרין זאת על המסך ,או פשוט לקרוא
את המהלך מתוך הדף או המחשב במידה והוא מעדיף ללמד בצורה
הרגילה .באתר הבינני יתווספו גם שיעורי הלכה יומית ועוד.
"גולת הכותרת היא הסיכום היומי .הוא בן חמש דקות והוא מסכם
את הדף באמצעים ויזואליים מרהיבים של אומנות מיוחדת הכוללת
סרטונים ,תמונות ואמצעי המחשה כדי להמחיש את הדף ,לעזור
להפנים אותו ולהטמיע אותו בזיכרון .הסיכום הזה מתאים גם עבור
אלו שלומדים את הדף באמצעים אחרים ,אבל מעוניינים להתחבר לדף
באופן ויזואלי ואומנותי כדי לחדד ולהבהיר את המהלך ואת הנושאים
הנלמדים".

◄
הדף בבריכה
בתחילת המחזור הקודם שזה עתה מסתיים הקים הרב הראל שפירא
את האתר "פורטל הדף היומי" .מדובר באתר מושקע עם תכנים רבים,
טבלאות ,סיכומים ,מושגים ועוד .הרב שפירא לימד במקומות שונים
כמו ישיבת ההסדר בחיפה ,הטכניון
וישיבת ההסדר בהר עציון .הוא גר
כיום בירושלים ועוסק בהוראת גמרא,
ולכן החליט להקים את האתר המדהים
שכולו מופעל בהתנדבות.
הוא מספר ש"צריך להבין שהדף היומי
מיועד במיוחד לבעלי בתים שמשלבים
תורה ומלאכה ,ולכן זה תפס מוקדם
יותר בציבור הדתי-לאומי .אצל החרדים
זה היה פחות נפוץ בעבר ,אבל היום
יש אפילו כוללים שזה מה שלומדים
בהם .בארצות הברית יש הרבה חרדים
שעובדים ,והם לומדים את זה בצורה
גבוהה .באתר שהקמנו ,כל אחד יכול
להעלות שיעור מכל מקום בעולם -
מוקלט ,כתוב או בווידאו .מאות התגובות
שאנחנו מקבלים הן מדהימות .באתר יש
כ 900-מגידי שיעור .לכל אחד מהם יש
בממוצע  700האזנות .זה מספר מדהים.
את האפליקציה הורידו למעלה מ110,000-
איש .בישראל יש  5000מוקדים של לימוד
הדף היומי ,והם מפורטים אצלנו באתר.
"אנחנו בעצם אוספים הקלטות וידאו של
שיעורים שונים ,וגם שיעורים און ליין
בפלטפורמה מתקדמת ,והופכים אותם
זמינים לכל מי שרוצה בכל מקום בעולם.
יש שיעורים באנגלית ,יידיש ,גרמנית,
ספרדית ובעוד המון שפות ,וכך כל אחד
יכול להירשם ,לכתוב היכן יש שעור ,כמה
משתתפים ,מה השפה ועוד נתונים ,או
להקליט שיעור ולהעלות אותו לאתר .אנחנו
מעלים את השיעורים באיכות אולפן .אנשים
מספרים לי שהם שומעים את ההקלטות
בטיסה .היה אפילו אחד שסיפר לי שתוך
כדי שחייה בבריכה הוא שומע את השיעור
מהאתר".

הרב עקיבא כהנא
פורטל הדף היומי
כשחזרתי מאחד השיעורים הראשונים ,אמרתי לאשתי שנראה לי
שהשיעור לא יימשך עוד הרבה זמן ,כי אחד המשתתפים אמר שהוא
מגיע רק לשבועיים .בסוף הוא התמיד תשע שנים ...ואני איתו ועם כל
הקבוצה .זכיתי להחסיר רק פעמים בודדות במשך כל השנים .בדרך
נתקלנו בהמון סייעתא דשמיא :כמו טרמפ שלקח אותי כמה דקות
אחרי השיעור ("במקרה") למרחק של  100מטר ממקום אירוע בר
המצווה שאליו הייתי אמור להגיע ,או סיפורים על ימי שלג ירושלמיים
שהשיעור הצליח להתקיים בהם.
בתור ילד הייתי משתתף יחד עם אבי ז"ל בשיעור של אחד ממגידי
השיעורים הגדולים בבני ברק  -הרב יקותיאל דרודי ,ועד היום אני
משלב בשיעורים דברים שהרב אמר
בשיעוריו אז .בשיעורים עצמם השתדלנו
לתת דגש גם על קישור של הלימוד לחיי
המעשה ,וגם בנוגע ללימוד האגדה  -לא
"להריץ" את האגדות במהירות ,אלא
לנסות למצוא רעיון פנימי ,להסביר
את האגדה לפי המהר"ל או המהרש"א
או הרב קוק וחכמי דורנו ,וכך להפוך
אותה ל"הגדה"  -לראות את ההיגד
שלה .אני זוכר כמה שיעורים שתוך
כדי לימוד האגדה או המוסר ,אני
מרגיש ממש את השפעת הנלמד על
עצמי ,כשאני חושב איפה אני בכל
הסיפור ,זו חוויה של חיבור לדברים
שלומדים ברובד הכי עמוק שיש.
אז איך מתמידים? ללא תמיכה
מרובה מהאישה והמשפחה ,אי
אפשר! הדבר הכי חשוב זו ההחלטה
שהשעה הזו מוקדשת לתורה.
ברגע שיש החלטה כזו ,כל שאר
הדברים נדחקים .לאט לאט הסביבה
מסתגלת לכך .אנשים אחרים
לומדים שבשעה הזו אתה לא זמין
לטלפונים ולא לשמחות שנערכות
בשעות הללו ,ותוכל להגיע אליהן
רק לאחר השיעור .זה אומר להגיע
להרבה שמחות באיחור (יש בזה
גם יתרונות ,)...אבל כשהיום בנוי
על זה שאתה יודע שיש שעה
שהיא מוקדשת כל כולה ללימוד
תורה בחבורה ,היום כולו מקבל
משמעות מיוחדת.

פורים שמח וצום קל

שיש באותו שיעור נכה שלא יכול
לצאת מהבית ,תושב ירושלים
שבשבילו זה יום חול ,מישהו מחוץ
לירושלים ששם זה כבר פורים ,והוא בדיוק הגיע אחרי ששמע את
קריאת המגילה ,והיה גם משתתף מקנדה שהיה באותו הזמן בכלל
בתחילת הצום של תענית אסתר .כולנו התרגשנו וצחקנו ,איחלנו פורים
שמח וצום קל ...זה היה מדהים .הצמא הוא אדיר והביקוש מתרחב
מיום ליום .עוד לא התחלנו את מסכת ברכות ,וכבר יש מאות מאזינים
ששמעו את הדף הראשון של המסכת".

"האמת היא שהתקשרו אלי המון אנשים בשבועיים האחרונים לרגל
הסיום ,ורצו לשמוע סיפורים .אחד מהם עוד לא סיפרתי" ממשיך הרב
שפירא" .מדובר בחוויה אישית .בערב פורים האחרון ,י"ד באדר ,היה
שיעור און ליין שבו אנשים רואים אחד את השני ,את מעביר השיעור
ואת הלוח ,וכל אחד יכול להשתתף בשיעור מהבית או מכל מקום
אחר ולשאול שאלות ,כאילו כולם יושבים בכיתה אחת .ואז התברר

כך ,מהיוזמה הצנועה של דף גמרא וסטנדר הגענו אל שילוב מדהים
של טכנולוגיה חדשנית בשירות לומדי התורה .ראוי גם להזכיר את
העובדה המדהימה הבאה :לרבי מאיר שפירא מלובלין לא היו ילדים.
לכן הסיומים ההמוניים האלו ודפי הגמרא הנלמדים על ידי עשרות
אלפי אנשים הם זיכרון חי גם לרבי מאיר עצמו ,וגם עדות לתקומת
התורה אחרי השואה בעולם כולו.

◄
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הכי חשוב להחליט

קרוב אליך

