
כמונחין בכיסן
מהיום כל אחד יכול

'שינונון' - התוכנה שעוזרת לבני תורה לצלוח 
בלימודם ולזכור את החומר הנלמד כראוי.

התוכנה מבוססת על מאגר ספרים עצום המכיל 
שאלות חזרה על כל התלמוד, ש"ס ופוסקים 

ובכך מקנה ללומד את תלמודו על בוריו.



קודם כל נשמח לשמוע מה מביא אותך לחשוב עאל יצירת תוכנה גאונית 
שכזו?

לאור פניות רבות מצד עמלי תורה וצורך גובר בתוכנת מחשב שתסייע לזכרון הלימוד המיועדת 
ללימודים תורניים במחיר מוזל, פנו אלי ארגון הדרן עלך" בשיתוף "אופיס יהודי" על מנת לפתח 

תוכנה קלה לשימוש, נוחה ועדכנית עבור בני תורה.

מה מחיר התוכנה?
לרגל ההשקה עם פתיחת זמן קיץ בעולם התורה אנו יוצאים במבצע היסטרי לשבוע בלבד בו 

יהיה ניתן לרכוש את התוכנה במחיר של 450 ש"ח בלבד במקום המחיר המקורי 1100 ש"ח

מהי  קצר  במשפט 
בעצם התוכנה?

עשרות  כוללת  התוכנה 
הש"ס  על  שאלות  אלפי 
מסלולים,  במגוון 
ושאלות נוספות עתידות 

להצטרף בקרוב.

פועלת  כיצד 
התוכנה?

באופן  בנויה  התוכנה 
אופן  על  להקל  מנת  על  כלליים.  ללימודים  גם  לשמש  יכולה  אך  תורניים,  ללימודים  יעודי 
כי התוכנה לא תשמש כתוכנה עצמאית אלא  יעילות התוכנה הוחלט  ולהגדיל את  השימוש, 
כתוסף יעודי לתוכנת תא שמע". כאשר בכל יום אדם יכול לסמן את החומר אותו למד, לדוגמא 
הלומד על סדר הדף היומי יסמן בכל יום את הדף הנלמד באותו היום. בנוסף, הלומד יוסיף 
שאלות חזרה על הדף, או יסמן את אחד ממסלולי המבחנים המוכנים, הנכללים בתוכנה. מעתה, 
בכל יום ימתין ללומד מבחן יומי" הכולל שאלות חזרה מכל חלקי התורה, אותם סימן כנלמדו.

איך פועלת התוכנה בפן הטכני?
אופן הכנת המבחן היומי ובחירת שאלות החזרה נעשה על ידי אלגוריתם מתוחכם, אשר בוחר 
לצרף למבחן זה שאלות על פי עקרון ה"למידה במרווחים". בסיום המבחן מוצג למשתמש ציון 

'שינונון' - יוצר התוכנה שעושה מהפך בקרב הלמדנים בשו"ת מיוחד

איך נוצרה התוכנה 'שיונונון" המסייעת לזכירת הלימוד,  שגורמת להתרגשות של ממש בקרב המוני עמלי תורה 
שציפו במשך שנים לתוצר שכזה על מנת לזכור את הלימוד באופן יעיל כל כך. 

בראיון מיוחד נותן לנו הצצה אחד מיוצרי התוכנה אל מאחורי הקלעים של התכונה וכיצד היא פועלת.



למבחן זה על סמך תשובותיו, ונקבעים תאריכי חזרה נוספת עבור שאלות אלו, כאשר שאלות 
שנענו נכונה, ישאלו שוב לאחר פרק זמן ארוך יותר, לעומת שאלות שנענו באופן שגוי שישאלו 

בפרק זמן קצר

היומיים.  במבחנים  הוא  גם  הזהב"  זיקוק  עקרון  משולב  וכך  יותר, 
אם  יודעים  כיצד 
שלי  התשובה 
כיצד  נכונה? 
מוצגות השאלות?

המערכת מסוגלת להציג 
גם  המשתמש  עבור 
שאלות אמריקאיות, וגם 
שאלות מילוליות. שאלה 
כוללת  אמריקאית 
התשובה  את  בתוכה 

זאת דורשת מהמשתמש להקליד תשובה מילולית לשאלה.  הנכונה. שאלה מילולית לעומת 
הנכונה השמורה במערכת.  יעודי להצגת התשובה  לוחץ על לחצן  בסיום המענה המשתמש 
בשלב זה אפשרות המשתמש לערוך את תשובתו ננעלת, ומוצגת עבורו התשובה הנכונה, ועליו 
להשוות באופן עצמאי את תשובתו אל מול התשובה הנכונה ולדרג האם תשובתו הינה תשובה 

מלאה" "תשובה "או ית" חלק תשובה שגויה".

האם ישנם כלים נוספים לתועלת הלומדים?
יום  ניתן לראות איזה חומר נלמד בכל  המערכת כוללת מעטפת שלמה עבור הלומד, כאשר 
בעבר, לבחון את הסטוריית המבחנים שעשה, כולל שמירה מלאה של כל מבחן עם תשובותיו של 
הלומד, הציון והתאריך, וכן מדדים ותובנות המאפשרות ללמוד לבחון את הצלחתו והתקדמותו 
בלימוד, כאשר למשתמש מוצגים גרפים מתקדמים המציגים מידע מפורט. כמו כן המשתמש 
יכול בכל עת לבצע מבחן יזום על החומר אותו הוא לומד על מנת לבחון את ידיעותיו והבנתו 

בחומר הנלמד.

צרו עימנו קשר ורכשו גישה לתוכנה במחיר שלא יחזור!
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"ותלמוד תורה 
 כנגד כולם"

לזכור את כל מה שלמדת.


