
 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
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וחווית השלב הקשה כבר רחוק מאחוריהם. יתכן 
גם שהסיבה לכך היא מכיוון שמסגרת הלימודים 
בתיכון היא מסגרת של לימודי חובה, ויש נטיה 
למרוד במסגרת לימודים "כפויה" שלא מפיקה 
לימודי  של  מסגרת  לעומת  מיידיים,  רווחים 
היומי, בה כל אחד לומד רק  בחירה, כמו הדף 
האווירה  גם  ספק,  ללא  בנוסף,  בכך.  חפץ  אם 
הציבורית המעודדת את לימודי הדף היומי, אך 
תורמת  בתיכון,  הגמרא  לימוד  את  בהכרח  לא 

אף היא לכך.

כיצד לדעתך, ניתן לשנות את היחס של תלמידי 
התיכון לגמרא?

אני  שיטות.  של  רחב  מגוון  לכך  יש  כידוע, 
הספציפית  המבט  בנקודת  להתמקד  מעדיף 
למה  שבנוסף  מאמין  אני  המורה.  של  שלי, 
ללימוד  ביחס  והמשפחה  החברה  שמשדרת 
ישנה  בכך,  לשפר  מה  יש  שבהחלט  גמרא, 
הרמי"ם  שמשדרים  ליחס  גם  עליונה  חשיבות 
לשיעורי  יתייחסו  שהרמי"ם  חשוב  וההנהלה: 
בזמן  הגעה  זה:  ובכלל  ברצינות,  גמרא 
לשיעורים, ניצול הזמן בשיעור ולא מריחת הזמן, 
מעולה  ושליטה  לשיעורים  ביותר  ראויה  הכנה 
לבחור  חשוב  ההנהלה,  מצד  הלימודים.  בחומר 
שיעור  בעלי  חכמים  תלמידי  שיהיו  ברמי"ם 
רבות,  ישיבה  שנות  בוגרי  האפשר,  ככל  קומה 
בישיבה  בודדות  שנים  שלמדו  כאלו  רק  ולא 
חושב  לא  גם  אני  לרמי"ם.  במהירות  ונהפכו 
בלימודי  והדרישות  הלימודים  רף  שהורדת 
גמרא -מצד הפיקוח והנהלת הישיבה- מועילה, 
עזר  בכלי  לשימוש  בנוגע  להיפך.  אף  ואולי 
יפה, דפי עזר, מצגות  )גמרות מודפסות  שונים 
אף  על   – מאוד  בכך  תומך  אישית  אני  וכדו'(, 
שיש מתנגדים לכך נחרצות – וכדברי הרב קוק 
המובאים באוצרות הראי"ה: "הגורם היותר גדול 
להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור 

לנו כמו שהוא, בלא סימני הפסק ויתר הסימנים 
המטעימים ומקילים את ההבנה".

שברגע  מלחיץ,  שמאוד  בלימוד  משהו  יש 
שאתה מפספס יום או יומיים אתה צובר פערים 

וקשה להדביקם. כיצד ניתן להתמודד עם זה?
מאוד  מאוד  והקביעות  ההתמדה  אכן, 
יש  לייאש.  עלול  מצטבר  פספוס  כי  חשובים, 
והעיקר  שפספסת,  מה  על  לוותר  שממליצים 
להיות בקצב של כלל הלומדים עקב החשיבות 
של הלימוד המשותף עם כל קהל הלומדים, ואם 
יש  בהם  הימים  את  לנצל  אז  מתאפשר  הדבר 
דפים קלים או קצרים בכדי להשלים. כשלעצמי, 
אני משתדל תמיד להיות דף אחד או שני דפים 
קדימה, עבור מקרי חירום בהם אני מפספס את 

הדף היומי.
מגיד שיעור בישיבה חרדית בבני ברק כתב 
יצא  הקודם  המחזור  ש"בתחילת  לאחרונה  לי 
בזה  היה  המחזור.  לכל  היומי  דף  לוח  לאור 
ולסמן  שדולג  פעם  בכל  לסמן  עצומה,  תועלת 
שכזה,  לוח  לאור  שנוציא  וביקש  כשהושלם", 

בכדי להקל על מעקב אחרי הדילוגים.

האם אנשים זוכרים את הלימוד מהדף היומי?
מאוד,  אותי  הפתיע  באתר  שערכנו  סקר   
בכך שהצביע על כך ש-16% מהלומדים הצהירו 
שהם זוכרים את רוב הדף ו-37% זוכרים קטעים 
הרבה  שהאחוזים  חשבתי  כשלעצמי,  נבחרים. 
יותר נמוכים. למרות זאת, לדעתי יש ערך גדול 
קובע  שהלומד  בכך  היומי,  הדף  בלימוד  מאוד 
יום- תורה  תלמוד  מצות  ומקיים  לתורה  עיתים 
ולמשפחתו,  לסביבתו  זאת  מקרין  ואף  יומית 
וקבועה  גדולה  למסגרת  שותף  שהוא  ובכך 
גדול  יש ערך  ובעיקר  לומדים,  עוד רבבות  של 
הדתית  ובחוויה  ה'  דבר  עם  היום-יומי  במפגש 
מאוד  אישי,  מנסיון  שבכך.  והעמוקה  האמיתית 

הייתי ממליץ למי שיש לו זמן, להקדיש עוד רבע 
יום לחזרה על הדף של אתמול, ואם  שעה כל 
על  לחזרה  דקות   10 עוד  להקדיש  אף  אפשר 
הדף של שלשום ו-5 דקות נוספות לחזרה על 

הדף שלפני כן. 

חוזרים  של  קבוצות  על  גם  לך  ידוע  האם 
בתשובה בתחילת דרכם הלומדים גמרא, האם 

האתר נותן מענה גם למתחילים?
יש  היומי,  בדף  חברותות  לחיפוש  במדור 
ושל  בתשובה  חוזרים  של  מודעות  לפעמים 
"חוזר  כגון  חברותא  שמחפשים  מתחזקים 
מסודר";  ללימוד  חברותא  מחפש  בתשובה 
גמרא";  במלמד  מעוניין  מתחזק,  קצת   ,37 "בן 
עם  גמרא  לימוד  לפרוייקט  אברכים  "דרושים 
לזיכוי  הטלפון  באמצעות  מתחזקים  צעירים 
ידע  לי  אין  גמרא,  ללמוד  "מעוניין  הרבים"; 

קודם".
הדף  בנושא  שו"ת  של  מדור  קיים  בפורטל 
אף  ובכללם  שונים,  כלליים  בנושאים  היומי 
לומדים  בו  בלימוד,  הדרכות  בנושא  שותי"ם 
ומבקשים  בסיסיות  שאלות  שואלים  מתחילים 
הנחיות בנוגע לדרך הלימוד המומלצת וכדומה.

לסיום, כמה טיפים למי שרוצה להתחיל וללמוד 
דף יומי.

כלי העזר הקיימים היום מרובים ביותר, ולכן 
אין מה לחשוש מהקושי שבלימוד. הקושי היחידי 
להתמיד  להצליח  הוא  עסוקים  לאנשים  שיש 
וצריך להשתדל להכניס את  בקביעות בלימוד, 
חשוב  ובעיקר  המחייבת.  היומית  למסגרת  זה 
 1000 שאחרי  ולהאמין  לזכור  הדרך  בתחילת 
לפרוש  אם  לרגע  לא תהרהר  כבר  גמרא,  דפי 
בקבוצה  ללמוד  מאוד  גם  מומלץ  מהמסגרת. 
המיוחדת  החברתית  האווירה  עקב  קבועה, 

והמועילה שנוצרת לאורך הזמן.

יש נטיה למרוד במסגרת לימודים "כפויה" 
שלא מפיקה רווחים מיידיים, לעומת מסגרת 

של לימודי בחירה, כמו הדף היומי, בה כל 
אחד לומד רק אם חפץ בכך.

טוב לחזור הביתה...נחליאל
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בגוש דולב-טלמונים
20 דקות ממודיעין

45 דקות מירושלים ומת”א

ישוב קהילתי תורני בצמיחה
מגוון שירותי תרבות וקהילה, מעון, גנים, כולל ערב, מקווה, מכולת

אפשרות להשתלב בעשיה קהילתית תורמת ומשמעותית


