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 yomi.com-www.dafפורטל הדף היומי                           

 חומרי לימוד בפורטל 
 

  יונות וקישורים, הותקנו עד כה למאמרים, ג 12,200מעל

 פורטל הדף היומי.ב

 

 :מאמרים ומדורים קבועים שמותקנים בפורטל   

אלכס טל )מקור ראשון(, הרב עופר לבנת )ארץ חמדה(, חוברות 

'בקיצור', הרב ישעיהו הולנדר )גמרא נוחה(, גליונות היכלי התורה, 

ר הרב א"מ וינשטוק )עיתון המבשר(, הראל שפירא )דפי עז

והרחבה(, הרב דוב ברקוביץ )מקור ראשון(, הרב דוד כוכב 

)חידושים וביאורים(, הרב חנוך גבהרד )שיעורים בהגדות חז"ל(, 

הרב יהודה זולדן )מעט מן האור(, הרב ירון בן דוד )שיעורי עיון(, 

חנן חריף )מקור ראשון(, יעקב מאיר )מקור ראשון(, מראה מקומות 

דף היומי(, שאלות חזרה עם תשובות )כולל לעיון בדף היומי )כולל ה

הדף היומי(, גליונות מאורות הדף היומי, גליונות מדרשיית פ"ת, 

פרנק )מענה לשון(, משה רענן  גליונות מסביב לשולחן, הרב אוריאל

עלים (, Daf Notesסיכום הדף באנגלית )החי והצומח בתלמוד(, )

-ון קולמוסון )עיתהרב שמואל לוינס לתרופה, גליונות פניני הדף,

, ש"ס )שאלות חזרה(. קישורים חיצוניים: ארגון חזרת המשפחה(

דף יוםיומי )מאמרים בעיון(, פירוש  גלי מסכתא )סיכומי סוגיות(,

 אל )שאלות חזרה(,-הרב שטיינזלץ, חוברות יוסף דעת, ישיבת בית

: דבר מלכות מדורים חדשים .מכון הלכה ברורה )שיעורי עיון(

ברורה(, הרב יוסף שמשי )מונחים תלמודיים, כללי  )פירוש שפה

פסיקה, תולדות אמוראים(, הרב סיימון וולף )דפי עזר ותרשימים(, 

הרב שי קואנץ )תמונות תלת מימד להמחשה(, שאלות חזרה )כולל 

למד דעת(, הרב אבי ליפשיץ )צורתא דשמעתא(, ר' ישראל 

 ועוד. איצקוביץ )דפי עזר(,

 

 פעמיים ממקורות שונים -עשרות מאמרים/דפים/גליונות חד

  הותקנו בפורטל, ובכללם חומרי לימוד מאת:

ר' ר' מרדכי הוכמן, ר' עזרא שבט, הרב דוד מקובר, הרב דורדק, 

ר' חיים ברנר, ר' מויש ר' דני ווינט, אבי פרנס, ר' בנימין בן פרח, 

שלמה דיאמנט, ' ר אוריאל וינברגר,ר' אלכסנדר שניידר, ר' גנץ, 

 ועוד.

 פורום פורטל הדף היומי 
 

 173 פורום!בם נרשמו כחברים גולשי 

  הודעות ותגובות נכתבו בפורום! 12450מעל 

  ים ביותר:למשתתפים הפעילישר כח 

(, 1443המכריע )הודעות(,  2604דוד כוכב )

(, משיב מאורות הדף היומי 939מתפעל )

(765 ,)Almuaddib (684 ,)( 683יאירה ,) עציוני

(, שאינו יודע 352(, הראל )373(, לינקוש )378)

 (.320לשאול )

 

 קצת סטטיסטיקה... 
 

 310,000  שניה!ה בשנהכניסות גולשים 

 המדינות המובילות:מדינות 112-כניסות מ . 

 , גרמניה.ישראל, ארה"ב, צרפת, קנדה, אנגליה

  הם וספריית שיעורי שמע/וידאוהפורום 

 ביותר בפורטל  יםהנצפ יםהמדור

  הגולשים שלנו 
 

 3742  רשימת התפוצה ל נרשמוגולשים 

 22  בפורטלגולשים מצאו חברותא 

 197 ץ פורסמושיעורים ברחבי האר 

 24  גולשים עדיין מחפשים חברותא 

 4911 !גולשים ענו על הסקר החודשי 

, וקורא לבעלי פרסומים פורטלל מפרסמי החומרים השונים והרבים שבפורטל הדף היומי מודה מאוד לכ

 נוספים לנצל את במת פורטל הדף היומי בכדי לזכות את הרבים ולהפיץ תורה.

 נוספים בפורטלמדורים  
 

 )צורת הדף )ש"ס וגשל 
 (טקסט מלא )גמרא, רש"י, תוס' 
 ט מנוקד של הש"ססטק 
 ספריית שיעורי שמע ווידאו על הדף היומי 
 סיומים' למסכתות' 
 שו"ת בנושא דף יומי 
 לוח חודשי ללימוד הדף היומי 
 מומלצים וספרים חדשים םספרי 
 מענה קולי 
 תולדות הדף היומי, כתבות, מאמרים 
 !ועוד כלי עזר רבים נוספים ומגוונים 

http://www.daf-yomi.com/

