בס"ד ג' ב אלול תשע"ה

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

חומרי לימוד בפורטל
 מעל  27,000מאמרים ,גליונות וקישורים ,הותקנו עד כה בפורטל
הדף היומי.
 מעל  43,000הקלטות של שיעורי דף יומי ממגוון מגידי שיעור.
 מאמרים ומדורים קבועים שמותקנים בפורטל:
מראה מקומות לעיון ב דף היומי (כולל הדף היומי) ,גליונות מאורות
הדף היומי ,גליונות מסביב לשולחן ,החי והצומח בתלמוד (משה
רענן) ,עלים לתרופה ,גליונות פניני הדף ,הרב שמואל לוינסון
(עיתון קולמוס -משפחה) ,פירוש שפה ברורה (דבר מלכות) ,הרב
יוסף שמשי (מונחים תלמודיים ,כללי פ סיקה ,תולדות אמוראים),
שאלות חזרה (כולל למד דעת) ,סוגיות הדף היומי (עונג שבת),
מאמרים בעיון מאת הרב יהודה קוק (גליון דולה ומשקה) ,גליון
סיכומי הדף היומי (הרב אליעזר בוסיבא) ,דיוק וחידוש ברש"י,
מאמר שבועי באידיש (הרב פנחס וויליגער) ,הרב עקיבא כהנא
(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) ,מה
בדף (שינון הדף היומי) ,גליונות חודשיים ללומדי סדר קדשים,
חידות וחידודים על הדף (אריה פלהיימר) ,דרך ישרה  -תמצית
הדף היומי (הרב ישראל וינגולד),שינון הדף היומי (הרב יחיאל
כהנוביץ) .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) ועוד .מדורים חדשים :לאסוקי
שמעתתא (סיכום הטור והשו"ע על סדר הדף היומי) ,סיכומי גפ"ת
בהירים על סדר הדף (הרב יוסף אוחנה) ,מאמרים על הדף מאתר
"אסיף" ,ביאור "חברותא" (הרב שולביץ) ,הארה שבועית
מהתלמוד הירושלמי (הרב אב רהם בלס) ,רמב"ם (מפעל משנה
תורה) ,אוצר לעזי רש"י (משה קטן) ,שיעור שמע חדש (הרב
שמואל נבון) ,סיכום שבועי (הרב מנחם בלנק) ,שו"ת סיכום הדף
היומי (נר שמואל).

 מעל  1,500,000כניסות גולשים בשנה האחרונה !
 כניסות מ  135-מדינות .המדינות המובילות:
ישראל ,ארה"ב ,קנדה ,צרפת ,אנגליה ,ברזיל.
 מעל  60,000הורדות לאפליקציה.
 ספריית שיעורי שמע ,הפורום ,מילון ארמי -עברי
מקוון – המדורים הנצפים ביותר בפורטל.

הגולשים שלנו






מעל  7,600גולשים נרשמו ל רשימת התפוצה !
 92גולשים מצאו חברותא בפורטל
 462שיעורים ברחבי הארץ פורסמו
 59גולשים עדיין מחפשים חברותא
מעל  31,500גולשים ענו על הסקר החודשי!

פורום פורטל הדף היומי
 454 גולשים נרשמו כחברים בפורום!
 מעל  40,700הודעות ותגובות נכתבו בפורום!

חדש בפורטל
 שיעור דף יומי בוידאו אונליין בליווי מצגות
וכלי עזר נוספים.
 מילונים מקוונים  -מושגים הלכתיים ,תולדות
חכמים ,מונחים תלמודיים.

מדורים נוספים בפורטל













צורת הדף (ש"ס וגשל)
טקסט מלא (גמרא ,רש"י ,תוס')
ספריית שיעורי שמע ווידאו על הדף היומי
'סיומים' למסכתות
שו"ת בנושא דף יומי
לוח חודשי ללימוד הדף היומי
ספרים מומלצים וספרים חדשים
מאגר ספרים בטקסט מלא
מענה קולי
שיעורים ברחבי הארץ ,מצא חברותא
תולדות הדף היומי ,כתבות ,מאמרים
ועוד כלי ע זר רבים נוספים ומגוונים!

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

פורטל הדף היומי
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