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תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דה"י א-ביום
יהושע

חלה
שו״ע או״חכתובותערלה

שטז ז-ט פב א, ח-ט כה-כו26.9בא
שטז י-יב פג ב, א-בכז-כט27.9גב
שיז א-ג פד ב, ג-דדהי"ב א-ב28.9דג
שיז ד-ו פה ב, ה-ו ג-ד29.9הד
שיז,ז - שיח,ב פו ב, ז-ח ה-ו30.9וה
שיח ג-ה פז ג, א-ב ז-ח1.10שבתו
שיח ו-ח פח ג, ג-ד ט-י2.10אז
שיח ט-יא פט ג, ה-ו יא-יב3.10בח
שיח יב-יד צ ג, ז-ח יג-יד4.10גט
שיח טו-יז צא ג, ט-י-----5.10די

שיח,יח - שיט,א צב ד, א-ב טו-טז6.10היא
שיט ב-ד צג ד, ג-ד יז-יח7.10ויב
שיט ה-ז צד ד, ה-ו יט-כ8.10שבתיג
שיט ח-י צה ד, ז-ח כא-כב9.10איד
שיט יא-יג צו ד, ט-י כג-כד10.10בטו
שיט יד-טז צזחלה ד,יא - ערלה א,אקהלת11.10גטז
שיט,יז - שכ,ב צח א, ב-ג כה-כו12.10דיז
שכ ג-ה צט א, ד-ה כז-כח13.10היח
שכ ו-ח ק א, ו-ז כט-ל14.10ויט
שכ ט-יא קא א, ח-ט לא-לב15.10שבתכ

שכ יב-יד קב ב, א-ב לג-לד16.10אכא
שכ טו-יז קג ב, ג-ד לה-לו17.10בכב
שכ יח-כ קד ב, ה-ויהושע א-ב18.10גכג
שכא א-ג קה ב, ז-ח ג-ד19.10דכד
שכא ד-ו קו ב, ט-יה-ו20.10הכה
שכא ז-ט קז ב, יא-יב ז-ח21.10וכו
שכא י-יב קח ב, יג-יד ט-י22.10שבתכז
שכא יג-טו קט ב, טו-טז יא-יב23.10אכח
שכא טז-יח קי ב,יז - ג,א יג-יד24.10בכט
שכא,יט - שכב,ב קיא ג, ב-ג טו-טז25.10גל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יהושע שופטיםיום
שמואל א

ערלה בכורים
שבת

כתובות
שו״ע או״חנדרים

שכב ג-ה קיב ג, ד-ה יז-יח26.10דא
שכב,ו - שכג,בנדרים ב ג, ו-ז יט-כ27.10הב
שכג ג-ה ג ג, ח-ט כא-כב28.10וג
שכג ו-ח דביכורים א, א-ב כג-כד29.10שבתד
שכג,ט - שכד,א ה א, ג-דשופטים א-ב30.10אה
שכד ב-ד ו א, ה-ו ג-ד31.10בו
שכד ה-ז ז א, ז-ח ה-ו1.11גז
שכד ח-י ח א, ט-י ז-ח2.11דח
שכד יא-יג ט א,יא - ב,א ט-י3.11הט
שכד,יד - שכה,א י ב, ב-ג יא-יב4.11וי

שכה ב-ד יא ב, ד-ה יג-יד5.11שבתיא
שכה ה-ז יב ב, ו-ז טו-טז6.11איב
שכה ח-י יג ב, ח-ט יז-יח7.11ביג
שכה יא-יג יד ב, י-יא יט-כ8.11גיד
שכה יד-טז טו ג, א-ב כא9.11דטו
שכו א-ג טז ג, ג-דש"א א-ב10.11הטז
שכו ד-ו יז ג, ה-ו ג-ד11.11ויז
שכו ז-ט יח ג, ז-ח ה-ו12.11שבתיח
שכו י-יב יט ג, ט-י ז-ח13.11איט
שכו,יג - שכז,ב כ ג, יא-יב ט-י14.11בכ

שכז,ג - שכח,א כא ד, א-ב יא-יב15.11גכא
שכח ב-ד כב ד, ג-ד יג-יד16.11דכב
שכח ה-ז כגביכורים ד,ה - שבת א,א טו-טז17.11הכג
שכח ח-י כד א, ב-ג יז-יח18.11וכד
שכח יא-יג כה א, ד-ה יט-כ19.11שבתכה
שכח יד-טז כו א, ו-ז כא-כב20.11אכו
שכח יז-יט כז א, ח-ט כג-כד21.11בכז
שכח כ-כב כח א, י-יא כה-כו22.11גכח
שכח כג-כה כט ב, א-ב כז-כח23.11דכט
שכח כו-כח ל ב, ג-ד כט24.11הל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שמואל א-ביום
שו״ע או״חנדריםשבתמלכים א-ב

שכח כט-לא לא ב, ה-ו ל-לא25.11וא
שכח לב-לד לב ב,ז - ג,אש"ב א-ב26.11שבתב
שכח לה-לז לג ג, ב-ג  ג-ד27.11אג
שכח לח-מ לד ג, ד-ה ה-ו28.11בד
שכח מא-מג לה ג,ו - ד,א ז-ח29.11גה
שכח מד-מו לו ד,ב - ה,א ט-י30.11דו
שכח מז-מט לז ה, ב-ג יא-יב1.12הז
שכט א-ג לח ה,ד - ו,א יג-יד2.12וח
שכט ד-ו לט ו, ב-ג טו-טז3.12שבתט
שכט ז-ט מ ו, ד-ה יז-יח4.12אי

של א-ג מא ו, ו-ז יט-כ5.12ביא
של ד-ו מב ו, ח-ט כא-כב6.12גיב
של ז-ט מג ו,י - ז,א כג-כד7.12דיג
של,י - שלא,אמד ז, ב-גמ"א א-ב8.12היד
שלא ב-ד מה ז,ד - ח,א ג-ד9.12וטו
שלא ה-ז מו ח, ב-ג ה-ו10.12שבתטז
שלא ח-י מז ח, ד-ה ז-ח11.12איז
שלב א-ג מח ח, ו-ז ט-י12.12ביח
שלב,ד - שלג,ב מט ט, א-ב יא-יב13.12גיט
שלג,ג - שלד,ב נ ט, ג-ד יג-יד14.12דכ

שלד ג-ה נא ט, ה-ו טו-טז15.12הכא
שלד ו-ח נב ט,ז - י,א יז-יח16.12וכב
שלד ט-יא נג י, ב-ג יט-כ17.12שבתכג
שלד יב-יד נד י, ד-הכא-כב18.12אכד
שלד טו-יז נה י,ו - יא,אמ"ב א-ב19.12בכה
שלד יח-כ נו יא, ב-ג ג-ד20.12גכו
שלד כא-כג נז יא, ד-ה ה-ו21.12דכז
שלד כד-כו נח יא,ו - יב,א ז-ח22.12הכח
שלד,כז - שלה,בנט יב, ב-ג ט-י23.12וכט
שלה ג-ה ס יב, ד-ה יא-יב24.12שבתל

תאריך
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מלכים ביום
שו"ע או"חנדריםשבתישעיהו

שלו א-ג סא יב,ו - יג,א  יג-יד25.12אא
שלו ד-ו סב יג, ב-גטו-טז26.12בב
שלו ז-ט סגיג, ד-ה  יז-יח27.12גג
שלו י-יב סד יג, ו-ז  יט-כ28.12דד
שלו,יג - שלז,ב סהיד, א-ב כא-כב29.12הה
שלז,ג - שלח,א סו יד, ג-ד כג-כה30.12וו
שלח ב-ד סז טו, א-בישע' א-ב31.12שבתז
שלח ה-זסח טו,ג - טז,א ג-ד1.1אח
שלח,ח - שלט,ב סט טז, ב-גה-ו2.1בט
שלט ג-ה ע טז, ד-ה ז-ח3.1גי

שלט,ו - שמ,א עא טז, ו-ז ט-י4.1דיא
שמ ב-ד עב טז,ח - יז,א יא-יב5.1היב
שמ ה-ז עג יז, ב-ג יג-יד6.1ויג
שמ ח-י עד יז, ד-ה טו-טז7.1שבתיד
שמ יא-יבעה יז, ו-ז יז-יח8.1אטו
שמ,יד - שמא,ב עו יז,ח - יח,א יט-כ9.1בטז
שמא,ג - שמג,א עז יח, ב-גכא-כב10.1גיז
שמד,א - שמה,א עח יט, א-ב כג-כד11.1דיח
שמה ב-ד עט יט, ג-ד כה-כו12.1היט
שמה ה-ז פ יט, ה-וכז-כח13.1וכ

שמה ח-יפא כ, א-ב כט-ל14.1שבתכא
שמה יא-יג פב כ, ג-ד לא- לב15.1אכב
שמה יד-טז פג כ,ה - כא,א לג-לד16.1בכג
שמה יז-יט פד כא, ב-ג לה-לו17.1גכד
שמו א-גפה כב, א-ב לז-לח18.1דכה
שמז,א - שמט,א פו כב, ג-דלט-מ19.1הכו
שמט ב-ד פז כב, ה-ו מא-מב20.1וכז
שמט,ה - שנ,ב פח כג, א-ב מג-מד21.1שבתכח
שנ,ג - שנב,א פט כג, ג-דמה-מו22.1אכט

תאריך
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ישעיהויום
ירמיהו

שבת
עירובין

נדרים 
נזיר

שו"ע או"ח

שנב,ב - שנג,ב צ כג,ה - כד,אמז-מח23.1בא
שנג,ג - שנד,ב צא כד, ב-גמט-נ24.1גב
שנה א-גנזיר ב כד, ד-הנא-נב25.1דג
שנה,ד - שנו,א געירובין א, א-בנג-נד26.1הד
שנו,ב - שנז,ב ד א, ג-דנה-נו27.1וה
שנז,ג - שנח,ב הא, ה-ונז-נח28.1שבתו
שנח ג-ה ו א, ז-חנט-ס29.1אז
שנח ו-ח ז א, ט-יסא-סב30.1בח
שנח ט-יא ח ב, א-בסג-סד31.1גט
שנח יב-יד ט ב, ג-דסה-סו1.2די

שנט,א - שס,ב י ב, ה-וירמיה א-ב2.2היא
שס,ג - שסא,ב יא ג, א-בג-ד3.2ויב
שסב א-ג יב ג, ג-דה-ו4.2שבתיג
שסב ד-ו יג ג, ה-וז-ח5.2איד
שסב ז-ט יד ג, ז-חט-י6.2בטו
שסב י-יב טו ג,ט - ד,איא-יב7.2גטז
שסג א-ג טזד, ב-גיג-יד8.2דיז
שסג ד-ו יז ד, ד-הטו-טז9.2היח
שסג ז-ט יח ד, ו-זיז-יח10.2ויט
שסג י-יב יט ד, ח-טיט-כ11.2שבתכ

שסג יג-טו כ ד, י-יאכא-כב12.2אכא
שסג טז-יח כא ה, א-בכג-כד13.2בכב
שסג יט-כא כב ה, ג-דכה-כו14.2גכג
שסג כב-כד כג ה, ה-וכז-כח15.2דכד
שסג כה-כז כד ה, ז-חכט-ל16.2הכה
שסג כח-ל כה ה,ט - ו,אלא-לב17.2וכו
שסג לא-לג כו ו, ב-גלג-לד18.2שבתכז
שסג לד-לו כז ו, ד-הלה-לו19.2אכח
שסד א-ג כח ו, ו-זלז-לח20.2בכט
שסד,ד - שסה,א כט ו, ח-טלט-מ21.2גל

שנת תשפ"ג
לוח עולמי ללימוד המשנה וההלכה יומית  דף יומי ותנ”ך יומי

ע"פ לוח דינים ומנהגים בהוצאת היכל שלמה/הרב יהודה איזנברג
adinamilston@gmail.com   miriamhalpern18@gmail.com   ניתן להשיג בדואר אלקטרוני את לוח לימוד הרמבם היומי באחת הכתובות

Shimshon and Miriam Halpern
052-2467437  052-3673735
miriamhalpern18@gmail.com

Rabbi David and  Adina Milston
052-8385683

adinamilston@gmail.com

לזכר
הרב חיים יהושע מרדכי ומינה בט ז”ל

הרב אהרון פנחס באט ז”ל

נוסד על ידי ר’ יונה שטנצל ז”ל
in Memory of

Rabbi and Mrs. Charles M. Batt
Rabbi Ahron Batt

תאריך
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ירמיהויום
יחזקאל

עירובין
שו"ע או"חנזירפסחים

שסה ב-ד ל ו,י - ז,א מא-מב22.2דא
שסה ה-ז לא ז, ב-ג מג-מד23.2הב
שסה,ח - שסו,ב לב ז, ד-ה מה-מו24.2וג
שסו ג-ה לג ז, ו-זמז-מח25.2שבתד
שסו ו-ח לד ז, ח-ט מט-נ26.2אה
שסו ט-יא לה ז, י-יא נא-נב27.2בו
שסו יב-יד לו ח, א-ביחזקאל א-ב28.2גז
שסו,טו - שסח,א לז ח, ג-ד ג-ד1.3דח
שסח ב-ד לח ח, ה-ו ה-ו2.3הט
שסח,ה - שע,א לט ח, ז-ח ז-ח3.3וי

שע ב-ד מ ח, ט-יט-י4.3שבתיא
שע ה-ז מאח,יא - ט,א יא-יב5.3איב
שע,ח - שעא,ב מב ט, ב-ג יג-יד6.3ביג
שעא ג-ה מג ט,ד - י,א טו-טז7.3גיד
שעא,ו - שעב,ב מד י, ב-ג יז-יח8.3דטו
שעב ג-ה מה י, ד-ה יט-כ9.3הטז
שעב ו-ח מו י, ו-ז כא-כב10.3ויז
שעב ט-יא מז י, ח-ט כג-כד11.3שבתיח
שעב יב-יד מח י, י-יא כה-כו12.3איט
שעב טו-יז מט י, יב-יג כז- כח13.3בכ

שעב,יח - שעג,א נ י, יד-טו כט-ל14.3גכא
שעד א-ג נאפסחים א, א-ב לא-לב15.3דכב
שעד,ד - שעה,ב נב א, ג-ד לג-לד16.3הכג
שעה,ג - שעו,א נג א, ה-ו לה-לו17.3וכד
שעו ב-ד נד א,ז - ב,א לז-לח18.3שבתכה
שעז,א - שעח,ב נה ב, ב-ג לט-מ19.3אכו
שעח ג-ה נו ב, ד-ה מא-מב20.3בכז
שעט,א - שפ,א נז ב, ו-ז מג-מד21.3גכח
שפ ב-ד נח ב,ח - ג,א מה-מו22.3דכט



אלולאבתמוז

סיוןאיירניסן
תאריך
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יחזקאליום
תרי עשר

נזירפסחים
שו"ע או"ח סוטה

שפא א-ג נט ג, ב-גמז-מח23.3הא
שפא ד-ו ס ג, ד-ההושע א-ב24.3וב
שפא,ז - שפב,ב סא ג, ו-זג-ד25.3שבתג
שפב ג-ה סב ג,ח - ד,אה-ו26.3אד
שפב ו-ח סג ד, ב-גז-ח27.3בה
שפב ט-יא סדד, ד-הט-י28.3גו
שפב יב-יד סה ד, ו-זיא-יב29.3דז
שפב טו-יז סו ד, ח-טיג-יד30.3הח
שפב יח-כסוטה ב ה, א-ביואל א-ב31.3וט
שפג,א - שפד,ב ג ה, ג-דג-ד1.4שבתי

שפה א-ג ד ה, ה-ועמוס א-ב2.4איא
שפה,ד - שפו,ב ה ה, ז-חג-ד3.4ביב
שפו ג-ה ו ה, ט-יה-ו4.4גיג
שפו ו-ח ז ו, א-בז-ט5.4דיד
שפו,ט - שפח,א ח ו, ג-דעובדיה6.4הטו
שפט,א - שצ,ב ט ו, ה-ויונה א-ב7.4וטז
שצא,א - שצב,א י ז, א-בשיר השירים8.4שבתיז
שצב ב-ד יא ז, ג-דיונה ג-ד9.4איח
שצב ה-ז יב ז, ה-ומיכה א-ב10.4ביט
שצב,ח - שצג,ב יג ז, ז-חג-ד11.4גכ

שצג,ג - שצד,ב יד ז, ט-יה-ז12.4דכא
שצד,ג - שצו,א טו ז, יא-יבנחום13.4הכב
שצו,ב - שצז,ב טז ז,יג - ח,אחבקוק14.4וכג
שצז ג-ה יז ח, ב-גצפניה15.4שבתכד
שצז ו-ח יח ח, ד-החגי16.4אכה
שצז ט-יא יט ח, ו-זזכריה א-ב17.4בכו
שצז יב-יד כ ח,ח - ט,אג-ד18.4גכז
שצז טו-יז כא ט, ב-גה-ו19.4דכח
שצז,יח - שצח,ב כב ט, ד-הז-ח20.4הכט
שצח ג-ה כג ט, ו-זט-י21.4ול

תאריך
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זכריה, מלאכייום
תהלים

פסחים
שקלים

סוטה
שו״ע או״ח גיטין

 שצח ו-ח כד ט, ח-טיא-יב22.4שבתא
 שצח ט-יא כהט, י-יאיג-יד23.4אב
 שצט א-ג כו י, א-במלאכי24.4בג
 שצט ד-ו כז י, ג-דתהלים א-ב25.4גד
 שצט ז-ט כח י, ה-וג-ד26.4דה
 שצט,י - ת,א כט י, ז-חה-ו27.4הו
 תא,א - תג,א לפסח' י,ט - שקל א,אז-ח28.4וז
 תד,א - תה,ב לא א, ב-גט-י29.4שבתח
 תה ג-ה לב א, ד-היא-יב30.4אט
 תה ו-ח לג א, ו-זיג-יד1.5 בי

 תה,ט - תז,א לד ב, א-בטו-טז2.5 גיא
 תז,ב - תח,א לה ב, ג-דיז-יח3.5 דיב
 תח ב-דלו ב,ה - ג,איט-כ4.5 היג
 תט א-ג לז ג, ב-גכא-כב5.5 ויד
 תט ד-ולח ג,ד - ד,אכג-כד6.5 שבתטו
 תט ז-ט לט ד, ב-גכה-כו7.5 אטז
 תט י-יב מ ד, ד-הכז-כח8.5 ביז
 תט,יג - תי,במא ד, ו-זכט-ל9.5 גיח
 תי,ג - תיב,א מב ד, ח-טלא-לב10.5דיט
 תיג,א - תיד,ב מג ה, א-בלג-לד11.5הכ

 תטו א-ג מד ה, ג-דלה-לו12.5וכא
 תטו,ד - תטז,ב מה ה, ה-ולז-לח13.5שבתכב
 תטז ג-ה מו ו, א-בלט-מ14.5אכג
 תיז,א - תיח,ב מז ו, ג-דמא-מב15.5בכד
 תיח ג-ה מח ו, ה-ומג-מד16.5גכה
 תיט,א - תכ,ב מט ז, א-במה-מו17.5דכו
 תכא,א - תכב,בגיטין ב ז, ג-דמז-מח18.5הכז
 תכב ג-ה גז, ה-ומט-נ19.5וכח
 תכב,ו - תכג,א ד ז,ז - ח,אנא-נב20.5שבתכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שקליםתהליםיום
שו״ע או״ח גיטיןיומא

 תכג ב-ד ה ח, ב-גנג-נד21.5אא
 תכד,א - תכה,ב ו ח, ד-הנה-נו22.5בב
 תכה,ג - תכו,ב ז ח, ו-זנז-נח23.5גג
 תכו,ג - תכז,א חשק' ח,ח - יומא א,אנט-ס24.5דד
 תכח א-ג ט א, ב-גסא-סב25.5הה
 תכח ד-ו י א, ד-הרות26.5וו
 תכח,ז - תכט,א יא א, ו-זסג-סד27.5שבתז
 תכט,ב - תלא,א יב א,ח - ב,אסה-סו28.5אח
 תלא,ב - תלב,ב יג ב, ב-גסז-סח29.5בט
 תלג א-ג יד ב, ד-הסט-ע30.5גי

 תלג ד-ו טו ב, ו-זעא-עב31.5דיא
 תלג ז-ט טז ג, א-בעג-עד1.6היב
 תלג,י - תלד,א יז ג, ג-דעה-עו2.6ויג
 תלד ב-ד יח ג, ה-ועז-עח3.6שבתיד
 תלה,א - תלו,ב יט ג, ז-חעט-פ4.6אטו
 תלו,ג - תלז,ב כ ג, ט-יפא-פב5.6בטז
 תלז,ג - תלח,א כא ג,יא - ד,אפג-פד6.6גיז
 תלח,ב - תלט,ב כב ד, ב-גפה-פו7.6דיח
 תלט,ג - תמ,א כג ד, ד-הפז-פח8.6היט
 תמ ב-ד כד ד,ו - ה,אפט-צ9.6וכ

 תמא,א - תמב,א כה ה, ב-גצא-צב10.6שבתכא
 תמב ב-ד כו ה, ד-הצג-צד11.6אכב
 תמב ה-ז כז ה, ו-זצה-צו12.6בכג
 תמב ח-י כח ו, א-בצז-צח13.6גכד
 תמב,יא - תמג,ב כט ו, ג-דצט-ק14.6דכה
 תמג,ג - תמד,ב ל ו, ה-וקא-קב15.6הכו
 תמד ג-ה לא ו, ז-חקג-קד16.6וכז
 תמד ו-ח לב ז, א-בקה-קו17.6שבתכח
 תמה א-ג לג ז, ג-דקז-קח18.6אכט
 תמו א-ג לד ז,ה - ח,אקט-קי19.6בל

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

תהליםיום
משלי

יומא
שו״ע או״ח גיטיןסוכה

 תמו,ד - תמז,ב לה ח, ב-גקיא-קיב20.6גא
 תמז ג-ה לו ח, ד-הקיג-קיד21.6דב
 תמז ו-ח לז ח, ו-זקטו-קטז22.6הג
 תמז ט-יא לח ח, ח-טקיז-קיח23.6וד
 תמז,יב - תמח,ב לטסוכה א, א-בקיט )א-ח(24.6שבתה
 תמח ג-ה מ א, ג-דקיט )ט-ע(25.6או
 תמח,ו - תמט,א מא א, ה-וקיט )פ-ת(-קכ26.6בז
 תנ א-ג מב א, ז-חקכא-קכב27.6גח
 תנ ד-ו מג א, ט-יקכג-קכד28.6דט
 תנ,ז - תנא,ב מד א,יא - ב,אקכה-קכו29.6הי

 תנא ג-ה מה ב, ב-גקכז-קכח30.6ויא
 תנא ו-ח מו ב, ד-הקכט-קל1.7שבתיב
 תנא ט-יא מז ב, ו-זקלא-קלב2.7איג
 תנא יב-יד מח ב, ח-טקלג-קלד3.7ביד
 תנא טו-יז מט ג, א-בקלה-קלו4.7גטו
 תנא יח-כ נ ג, ג-דקלז-קלח5.7דטז
 תנא כא-כג נא ג, ה-וקלט-קמ6.7היז
 תנא כד-כו נב ג, ז-חקמא-קמב7.7ויח
 תנא,כז - תנב,ב נג ג, ט-יקמג-קמד8.7שבתיט
 תנב ג-ה נד ג, יא-יבקמה-קמו9.7אכ

 תנב,ו - תנג,א נה ג, יג-ידקמז-קמח10.7בכא
 תנג ב-ד נו ג,טו - ד,אקמט-קנ11.7גכב
 תנג ה-ז נז ד, ב-גמשלי א-ב12.7דכג
 תנג,ח - תנד,א נח ד, ד-הג-ד13.7הכד
 תנד ב-ד נט ד, ו-זה-ו14.7וכה
 תנה א-ג ס ד, ח-טז-ח15.7שבתכו
 תנה ד-ו סא ד,י - ה,אט-י16.7אכז
 תנו א-ג סב ה, ב-גיא-יב17.7בכח
 תנז,א - תנח,א סג ה, ד-היג-יד18.7גכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

משלייום
איוב

סוכה ביצה
ראש השנה

גיטין
שו״ע או״ח קידושין

 תנט א-ג סד ה, ו-זטו-טז19.7דא
 תנט ד-ו סהסוכה ה,ח - ביצה א,איז-יח20.7הב
 תס א-ג סו א, ב-גיט-כ21.7וג
תס ד-ו סז א, ד-הכא-כב22.7שבתד
 תס,ז - תסא,ב סח א, ו-זכג-כד23.7אה
 תסא ג-ה סט א, ח-טכה-כו24.7בו
 תסב א-ג ע א,י - ב,אכז-כח25.7גז
 תסב ד-ו עא ב, ב-גכט-לא26.7דח
 תסב,ז - תסג,ב עב ב, ד-האיכה27.7הט
 תסג,ג - תסה,א עג ב, ו-זאיוב א-ב28.7וי

 תסה,ב - תסו,א עד ב, ח-טג-ד29.7שבתיא
 תסו ב-ד עה ב,י- ג,אה-ו30.7איב
 תסו,ה - תסז,א עו ג, ב-גז-ח31.7ביג
 תסז ב-ד עז ג ד-הט-י1.8גיד
 תסז ה-ז עח ג, ו-זיא-יב2.8דטו
 תסז ח-י עט ג,ח - ד,איג-יד3.8הטז
 תסז יא-יג פד  ב-גטו-טז4.8ויז
 תסז יד-טז פא ד, ד-היז-יח5.8שבתיח
 תסח א-ג פב ד, ו-זיט-כ6.8איט
 תסח ד-ו פג ה, א-בכא-כב7.8בכ

 תסח ז-ט פד ה, ג-דכג-כד8.8גכא
 תסח,י - תע,א פה ה, ה-וכה-כו9.8דכב
 תע,ב - תעא,א פוביצה ה,ז - ר"ה א,אכז-כח10.8הכג
 תעא,ב - תעב,א פז א, ב-גכט-ל11.8וכד
 תעב ב-ד פח א, ד-הלא-לב12.8שבתכה
 תעב ה-ז פטא, ו-זלג-לד13.8אכו
 תעב ח-י צ א, ח-טלה-לו14.8בכז
 תעב יא-יגקידושין ב ב, א-בלז-לח15.8גכח
 תעב יד-טז ג ב, ג-דלט-מ16.8דכט
 תעג א-ג ד ב, ה-ומא-מב17.8הל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דניאל  עזרא יום
נחמיה  דה״י א

ראש השנה
שו״ע או״ח קידושיןתענית, מגילה

 תעג ד-ו הב, ז-חדניאל א-ב18.8וא
 תעג,ז - תעה,אוב,ט - ג,אג-ד19.8שבתב
 תעה ב-ד זג, ב-גה-ו20.8אג
 תעה ה-ז חג, ד-הז-ח21.8בד
 תעו,א - תעז,א ט ג, ו-זט-י22.8גה
 תעז,ב - תעח,ב י ג,ח - ד,איא-יב23.8דו
 תעט,א - תפ,א יא ד, ב-געזרא א-ב24.8הז
 תפא,ב - תפג,א יב ד, ד-הג-ד25.8וח
 תפד,א - תפו,א יג ד, ו-זה-ו26.8שבתט
 תפז א-ג יד ד, ח-טז-ח27.8אי

 תפז,ד - תפח,ב טותענית א, א-בט-י28.8ביא
 תפח,ג - תפט,ב טז א, ג-דנחמיה א-ב29.8גיב
 תפט ג-ה יז א, ה-וג-ד30.8דיג
 תפט ו-ח יח א,ז - ב,אה-ו31.8היד
 תפט,ט - תצ,א יט ב, ב-גז-ח1.9וטו
 תצ ב-ד כ ב, ד-הט-י2.9שבתטז
 תצ ה-זכא ב, ו-זיא-יג3.9איז
 תצ,ח - תצא,א כב ב, ח-טדה"י א א-ב4.9ביח
 תצא,ב - תצג,א כג ב,י - ג,אג-ד5.9גיט
 תצג ב-ד כד ג, ב-גה-ו6.9דכ

 תצד א-ג כה ג, ד-הז-ח7.9הכא
 תצה א-ג כו ג, ו-זט-י8.9וכב
 תצה,ד - תצו,ב כז ג, ח-טיא-יב9.9שבתכג
 תצו,ג - תצז,בכח ד, א-ביג-יד10.9אכד
 תצז ג-הכט ד, ג-דטו-טז11.9בכה
 תצז ו-ח ל ד, ה-ויז-יח12.9גכו
 תצז ט-יאלא ד, ז-חיט-כ13.9דכז
 תצז יב-יד לבמגילה א, א-בכא-כב14.9הכח
 תצז טו-יז לג א, ג-דכג-כד15.9וכט
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