בס"ד ג' ב אלול תשע"ג

פורטל הדף היומי חוגג ארבע שנים!
קצת סטטיסטיקה...

חומרי לימוד בפורטל
 מעל  20,000מאמרים ,גליונות וקישורים ,הותקנו עד כה
בפורטל הדף היומי.
 מאמרים ומדורים קבועים שמותקנים בפורטל:
אלכס טל (מקור ראשון) ,הרב עופר לבנת (ארץ חמדה) ,חוברות
'בקיצור' ,הרב ישעיהו הולנדר (גמרא נוחה) ,גליונות היכלי התורה,
הרב א"מ וינשטוק (עיתון המבשר) ,גמרא סדורה (הרב דני וינט),
הראל שפירא (דפי עזר והרחבה) ,הרב דוב ברקוביץ (מקור
ראשון) ,הרב דוד כוכב (חידושים וביאורים) ,הרב יהודה זולדן (מעט
מן האור) ,הרב ירון בן דוד (שיעורי עיון) ,חנן חריף (מקור ראשון),
יעקב מאיר (מקור ראשון) ,מראה מקומות לעיון ב דף היומי (כולל
הדף היומי)  ,גליונות מאורות הדף היומי ,גליונות מדרשיית פ"ת,
גליונות מסביב לשולחן ,הרב אוריאל פרנק (מענה לשון) ,משה רענן
(החי והצומח בתלמוד) ,עלים לתרופה ,גליונות פניני הדף ,הרב
שמואל לוינסון (עיתון קולמוס -משפחה) ,דבר מלכות (פירוש שפה
ברורה) ,הרב יוסף שמשי (מונחים תלמודיים ,כללי 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 איצקוביץ (דפי
עזר)  ,סוגיות הדף היומי (עונג שבת) ,פירוש חברותא (הרב יעקב
שולביץ) ,מאמרים בעיון מאת הרב יהודה קוק (גליון דולה ומשקה),
גליון סיכומי הדף היומי (הרב אליעזר בוסיבא) ,דיוק וחידוש ברש"י,
דפי עזר ללומד (עופר סיון) ,חמדת הדף (הרב שלמה שורץ) ,הש"ס
המסומן (הרב יהונתן ברגר) ,עצי השדה (הרב יואל ערערא).
קישורים חיצוניים :ארגון חזרת הש"ס (שאלות חזרה) ,גלי מסכתא
(סיכומי סוגיות) ,דף יוםיומי (מאמרים בעיון) ,פירוש הרב שטיינזלץ,
חוברות יוסף דעת ,ישיבת בית -אל (שאלות חזרה) ,מכון הלכה
ברורה (שיעורי עיון) .מדורים חדשים :מאמר שבועי באידיש (הרב
פנחס וויליגער) ,מה בדף (שינון הדף היומי) ,גמרא מובנת (שלמה
עזיזי) ,גליונות חודשיים ללומדי סדר קדשים ,מאמר שבועי בעיון
(הרב עקיבא כהנא) ,חידות וחידודים על הדף (אריה פלהיימר),
דרך ישרה  -תמצית הדף היומי (הרב ישראל וינגולד),שינון הדף

 מעל  1,200,000כניסות גולשים בשנה הרביעית !
 כניסות מ  131-מדינות .המדינות המובילות:
ישראל ,ארה"ב ,צרפת ,קנדה ,אנגליה ,ברזיל.
 הפורום ,ספריית שיעורי שמע ,מילון ארמי -עברי
מקוון – המדורים הנצפים ביותר בפורטל.

הגולשים שלנו






מעל  6,000גולשים נרשמו ל רשימת התפוצה !
 52גולשים מצאו חברותא בפורטל
 470שיעורים ברחבי הארץ פורסמו
 36גולשים עדיין מחפשים חברותא
מעל  22,400גולשים ענו על הסקר החודשי!

פורום פורטל הדף היומי
 333 גולשים נרשמו כחברים בפורום!
 מעל  29,500הודעות ותגובות נכתבו בפורום!

חדש בפורטל





מילון ארמי -עברי מקוון
אפליקציה מתקדמת למכשירי iPhone
אפליקציה (בטא) למכשירי Android
מאגר ספרים בטקסט מלא

מדורים נוספים בפורטל












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

היומי (הרב יחיאל כהנוביץ).

פורטל הדף היומי מודה מאוד לכל מפרסמי החומרי ם השונים והרבים שבפורטל,
וקורא לבעלי פרסומים נוספים לנצל את במת פורטל הדף היומי בכדי לזכות את הרבים ולהפיץ תורה.

פורטל הדף היומי

www.daf-yomi.com

