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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


