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 בס''ד

 "כולל ירושלמי"
ביל לסדר הדף קלוח ללימוד תלמוד ירושלמי במ

 היומי בבלי

 לקבלת הלוח במייל 
gmail.com@6566797 

 בברכת התורה
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ירושלמי לשמיעת שיעורים בקו  
1710876-03  

1 –שליט''א הגר''ח קניבסקי שיעורי מרן   
  )זרעים מועד אידיש נשים נזיקין טהרות עברית(

2 –שליט''א בונים שרייבר שיעורי הגאון רבי   
11 - שליט''א תנאל ברדהנשיעורי הרה''ג ר'   

(2 -שיעורים בקיצור  1 –)שיעורים רגילים   

הדף בקול שליט''אמיכל זילבר  הגאון רבי לשמיעת שיעורי  
00-00-640-20  

1 –עברית   
1 –שיעורים   

2 –שיעורים בירושלמי   
2 – לבחירה לפי מסכתות  

=========================== 

 שאלות בביאור הגמרא בתלמוד ירושלמי

0583217311 –שליט''א יוסף שלמה קפלן הרה''ג ר'   
0556771751 – שליט''א א.ח.ג.הרה''ג ר'   

0527630815 –שליט''א  ףעקב בריהרה''ג ר' י  
0504196198 -שליט''א נתנאל ברדה הרה''ג ר'   

לענות על שאלות בתלמוד ירושלמי וכן למי שידוע על שיעורים בתלמוד ירושלמי נודה אם יודיענו למי שידוע על ת''ח שיכולים 
או בדוא''ל של כולל ירושלים הבנויה המופיע בעמוד השער של החוברת. 0527183240בטלפון   

========================= 

 שיעורים בירושלמי

-ברק -בני -  

שליט''א קפלן. י.שהרה''ג ר'  – 9:00עד  8:30משעה  –ב ב'' 37ירושלים  –תפארת ציון בחד''ש   
שליט''א ףיעקב בריהרה''ג ר'  – 9:00עד  8:30משעה  –ב''ב  7מתיתיהו  –ביה''כ נאנש   

שליט''אמשה ביסטריץ הרה''ג ר'  - 00:16עד  03:15משעה  –ב''ב  9סורצקין  –יה''כ יד אהרון בעז''נ   
שליט''א י.ש. קפלן הרה''ג ר' – 1516:עד  4515: –ר' טרפון ב''ב  –ביה''כ דעעש   

שליט''אמשה ביסטריץ הרה''ג ר'  - 00:17עד  16:00שעה מ –ב''ב  9סורצקין  –ביה''כ יד אהרון בעז''נ   
  שליט''אנתנאל ברדה הרה''ג ר'  –  0019:שעה ב –בביהכ''נ המרכזי שיכון ה' חדר לרר 
  1718:שעה ב –ב''ב  26אברמסקי  –ביה''כ צא''י בבית שני 

-פתח תקוה  -  
שליט"איעקב בריף הרה''ג ר'  – 10:00עד  9:30משעה  –פתח תקוה  11מוסטבוי  –ביה''כ חניכי הישיבות   

========================== 
ישראל –ב"ב  37לוח זה נערך ע"י כולל "ירושלים הבנויה" רח' רש"י   

6566797@gmail.com – דוא"ל  

 

----------------------------------------- 

580-91-05271 –בטלפון  "עוז והדר"תלמוד ירושלמי מחיר מיוחד על ניתן להשיג   
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 בס''ד

 "ירושלמי "כולל לוח
בעזי''ת לרגל תחילת מחזור הדף היומי בח' טבת סידרנו תוכנית לימוד 

 ירושלמי במקביל ללימוד של הבבלי.תלמוד 

כיון שתלמוד ירושלמי הוא פחות דפים מהבבלי לכן סידרנו שהלימוד יהיה 
)מא'  רק בזמנים שיש סדרי כולל וישיבות, לא כולל שישי שבת, ובין הזמנים.

 מט' אב עד כ''ט אב מט'  תשרי עד כ''ט תשרי(. –ניסן עד כ''ט ניסן 

של דפוס וילנא, )ברוב המהדורות של  ההספק הוא דף ליום כצורת הדף
 הירושלמי מצוין בשולי הדף את דפי דפוס וילנא(.

 השתמשנו ברעיון שהגו מכון "דרכי שמחה"כדי להביא את מירב התועלת 
שההספק יהיה לפי סדר המסכתות שבבבלי, דהיינו ברכות שבת וכו', וסדר 

ן שאין זרעים של הירושלמי ילמד יחד עם סדר קדשים שבבבלי )כיו
 בירושלמי סדר קדשים(.

 gmail.com@6566797לקבלת הלוח במייל 

 בברכת התורה
 כולל ירושלים הבנויה

 מהדורה שלישית מתוקנת
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 תש"פ –לוח כולל ירושלמי 

 תאריך לועזי הערות דף היומי בבלי     דף כולל ירושלמי     תאריך יום

 05/01/2020   ברכות ב׳         ברכות א׳         ח׳ טבת תש״פ א'

 06/01/2020   ברכות ג׳         ברכות ב׳         ט׳ טבת תש״פ ב'

 07/01/2020 עשרה בטבת ברכות ד׳         ברכות ג׳         י׳ טבת תש״פ ג'

 08/01/2020   ברכות ה׳         ברכות ד׳         י״א טבת תש״פ ד'

 09/01/2020   ברכות ו׳         ברכות ה׳         י״ב טבת תש״פ ה'

 10/01/2020   ברכות ז׳                   י״ג טבת תש״פ ו'

 11/01/2020   ברכות ח׳                   י״ד טבת תש״פ ז' 

 12/01/2020   ברכות ט׳         ברכות ו׳         ט״ו טבת תש״פ א'

 13/01/2020   ברכות י׳         ברכות ז׳         ט״ז טבת תש״פ ב'

 14/01/2020   ברכות י״א         ברכות ח׳         י״ז טבת תש״פ ג'

 15/01/2020   ברכות י״ב         ברכות ט׳         י״ח טבת תש״פ ד'

 16/01/2020   ברכות י״ג         ברכות י׳         י״ט טבת תש״פ ה'

 17/01/2020   ברכות י״ד                   כ׳ טבת תש״פ ו'

 18/01/2020   ברכות ט״ו                   כ״א טבת תש״פ ז' 

 19/01/2020   ברכות ט״ז         ברכות י״א         כ״ב טבת תש״פ א'

 20/01/2020   ברכות י״ז         ברכות י״ב         כ״ג טבת תש״פ ב'

 21/01/2020   ברכות י״ח         ברכות י״ג         כ״ד טבת תש״פ ג'

 22/01/2020   ברכות י״ט         ברכות י״ד         כ״ה טבת תש״פ ד'

 23/01/2020   ברכות כ׳         ברכות ט״ו         כ״ו טבת תש״פ ה'

 24/01/2020   ברכות כ״א                   כ״ז טבת תש״פ ו'

 25/01/2020   ברכות כ״ב                   כ״ח טבת תש״פ ז' 

 26/01/2020 ער"ח ברכות כ״ג         ברכות ט״ז         כ״ט טבת תש״פ א'

 27/01/2020 ר"ח ברכות כ״ד         ברכות י״ז         א׳ שבט תש״פ ב'

 28/01/2020   כ״הברכות          ברכות י״ח         ב׳ שבט תש״פ ג'

 29/01/2020   ברכות כ״ו         ברכות י״ט         ג׳ שבט תש״פ ד'

 30/01/2020   ברכות כ״ז         ברכות כ׳         ד׳ שבט תש״פ ה'

 31/01/2020   ברכות כ״ח                   ה׳ שבט תש״פ ו'

 01/02/2020   ברכות כ״ט                   ו׳ שבט תש״פ ז' 

 02/02/2020   ברכות ל׳         ברכות כ״א         ז׳ שבט תש״פ א'

 03/02/2020   ברכות ל״א         ברכות כ״ב         ח׳ שבט תש״פ ב'

 04/02/2020   ברכות ל״ב         ברכות כ״ג         ט׳ שבט תש״פ ג'

 05/02/2020   ברכות ל״ג         ברכות כ״ד         י׳ שבט תש״פ ד'

 06/02/2020   ברכות ל״ד         ברכות כ״ה         י״א שבט תש״פ ה'

 07/02/2020   ברכות ל״ה                   י״ב שבט תש״פ ו'

 08/02/2020   ברכות ל״ו                   י״ג שבט תש״פ ז' 

 09/02/2020   ברכות ל״ז         ברכות כ״ו         י״ד שבט תש״פ א'

 10/02/2020 ט"ו בשבט ברכות ל״ח         ברכות כ״ז         ט״ו שבט תש״פ ב'

 11/02/2020   ברכות ל״ט         ברכות כ״ח         ט״ז שבט תש״פ ג'

 12/02/2020   ברכות מ׳         ברכות כ״ט         י״ז שבט תש״פ ד'

 13/02/2020   ברכות מ״א         ברכות ל׳         י״ח שבט תש״פ ה'

 14/02/2020   ברכות מ״ב                   י״ט שבט תש״פ ו'

 15/02/2020   ברכות מ״ג                   כ׳ שבט תש״פ ז' 

 16/02/2020   ברכות מ״ד         ברכות ל״א         כ״א שבט תש״פ א'

 17/02/2020   מ״הברכות          ברכות ל״ב         כ״ב שבט תש״פ ב'

 18/02/2020   ברכות מ״ו         ברכות ל״ג         כ״ג שבט תש״פ ג'

 19/02/2020   ברכות מ״ז         ברכות ל״ד         כ״ד שבט תש״פ ד'

 20/02/2020   ברכות מ״ח         ברכות ל״ה         כ״ה שבט תש״פ ה'
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 21/02/2020   מ״טברכות                    כ״ו שבט תש״פ ו'

 22/02/2020   ברכות נ׳                   כ״ז שבט תש״פ ז' 

 23/02/2020   ברכות נ״א         ברכות ל״ו         כ״ח שבט תש״פ א'

 24/02/2020 ער"ח ברכות נ״ב         ברכות ל״ז         כ״ט שבט תש״פ ב'

 25/02/2020 א׳ דר"ח ברכות נ״ג         ברכות ל״ח         ל׳ שבט תש״פ ג'

 26/02/2020 ב׳ דר"ח ברכות נ״ד         ברכות ל״ט         א׳ אדר תש״פ ד'

 27/02/2020   ברכות נ״ה         ברכות מ׳         ב׳ אדר תש״פ ה'

 28/02/2020   ברכות נ״ו                   ג׳ אדר תש״פ ו'

 29/02/2020   ברכות נ״ז                   ד׳ אדר תש״פ ז' 

 01/03/2020   ברכות נ״ח         ברכות מ״א         ה׳ אדר תש״פ א'

 02/03/2020   ברכות נ״ט         ברכות מ״ב         ו׳ אדר תש״פ ב'

 03/03/2020   ברכות ס׳         ברכות מ״ג         ז׳ אדר תש״פ ג'

 04/03/2020   ברכות ס״א         ברכות מ״ד         ח׳ אדר תש״פ ד'

 05/03/2020   ברכות ס״ב         ברכות מ״ה         ט׳ אדר תש״פ ה'

 06/03/2020   ברכות ס״ג                   י׳ אדר תש״פ ו'

 07/03/2020   ברכות ס״ד                   י״א אדר תש״פ ז' 

 08/03/2020   שבת ב׳         ברכות מ״ו         י״ב אדר תש״פ א'

 09/03/2020 תענית אסתר שבת ג׳         ברכות מ״ז         י״ג אדר תש״פ ב'

 10/03/2020 פורים שבת ד׳         ברכות מ״ח         י״ד אדר תש״פ ג'

 11/03/2020 שושן פורים שבת ה׳         ברכות מ״ט         ט״ו אדר תש״פ ד'

 12/03/2020   שבת ו׳         נ׳ברכות          ט״ז אדר תש״פ ה'

 13/03/2020   שבת ז׳                   י״ז אדר תש״פ ו'

 14/03/2020   שבת ח׳                   י״ח אדר תש״פ ז' 

 15/03/2020   שבת ט׳         ברכות נ״א         י״ט אדר תש״פ א'

 16/03/2020   שבת י׳         ברכות נ״ב         כ׳ אדר תש״פ ב'

 17/03/2020   שבת י״א         ברכות נ״ג         כ״א אדר תש״פ ג'

 18/03/2020   שבת י״ב         ברכות נ״ד         כ״ב אדר תש״פ ד'

 19/03/2020   שבת י״ג         ברכות נ״ה         כ״ג אדר תש״פ ה'

 20/03/2020   שבת י״ד                   כ״ד אדר תש״פ ו'

 21/03/2020   שבת ט״ו                   כ״ה אדר תש״פ ז' 

 22/03/2020   שבת ט״ז         ברכות נ״ו         כ״ו אדר תש״פ א'

 23/03/2020   שבת י״ז         ברכות נ״ז         כ״ז אדר תש״פ ב'

 24/03/2020   שבת י״ח         ברכות נ״ח         כ״ח אדר תש״פ ג'

 25/03/2020 ער"ח שבת י״ט         ברכות נ״ט         כ״ט אדר תש״פ ד'

 26/03/2020 ר"ח שבת כ׳                   א׳ ניסן תש״פ ה'

 27/03/2020   שבת כ״א                   ב׳ ניסן תש״פ ו'

 28/03/2020   שבת כ״ב                   ג׳ ניסן תש״פ ז' 

 29/03/2020   שבת כ״ג                   ניסן תש״פד׳  א'

 30/03/2020   שבת כ״ד                   ה׳ ניסן תש״פ ב'

 31/03/2020   שבת כ״ה                   ו׳ ניסן תש״פ ג'

 01/04/2020   שבת כ״ו                   ז׳ ניסן תש״פ ד'

 02/04/2020   כ״זשבת                    ח׳ ניסן תש״פ ה'

 03/04/2020   שבת כ״ח                   ט׳ ניסן תש״פ ו'

 04/04/2020   שבת כ״ט                   י׳ ניסן תש״פ ז' 

 05/04/2020   שבת ל׳                   י״א ניסן תש״פ א'

 06/04/2020   שבת ל״א                   י״ב ניסן תש״פ ב'

 07/04/2020   שבת ל״ב                   תש״פי״ג ניסן  ג'

 08/04/2020 ערב פסח שבת ל״ג                   י״ד ניסן תש״פ ד'

 09/04/2020 א׳ דפסח שבת ל״ד                   ט״ו ניסן תש״פ ה'

 10/04/2020 חוה״מ פסח שבת ל״ה                   ט״ז ניסן תש״פ ו'
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 11/04/2020 שבת חוה״מ פסח שבת ל״ו                   י״ז ניסן תש״פ ז' 

 12/04/2020 חוה״מ פסח שבת ל״ז                   י״ח ניסן תש״פ א'

 13/04/2020 חוה״מ פסח שבת ל״ח                   י״ט ניסן תש״פ ב'

 14/04/2020 חוה״מ פסח שבת ל״ט                   כ׳ ניסן תש״פ ג'

 15/04/2020 שביעי של פסח שבת מ׳                   תש״פכ״א ניסן  ד'

 16/04/2020 אסרו חג שבת מ״א                   כ״ב ניסן תש״פ ה'

 17/04/2020   שבת מ״ב                   כ״ג ניסן תש״פ ו'

 18/04/2020   שבת מ״ג                   כ״ד ניסן תש״פ ז' 

 19/04/2020   שבת מ״ד                   כ״ה ניסן תש״פ א'

 20/04/2020   שבת מ״ה                   כ״ו ניסן תש״פ ב'

 21/04/2020   שבת מ״ו                   כ״ז ניסן תש״פ ג'

 22/04/2020   שבת מ״ז                   כ״ח ניסן תש״פ ד'

 23/04/2020 ער"ח שבת מ״ח                   כ״ט ניסן תש״פ ה'

 24/04/2020 א׳ דר"ח שבת מ״ט                   ל׳ ניסן תש״פ ו'

 25/04/2020 שבת ר"ח שבת נ׳                   א׳ אייר תש״פ ז' 

 26/04/2020   שבת נ״א         ברכות ס׳         ב׳ אייר תש״פ א'

 27/04/2020   שבת נ״ב         ברכות ס״א         ג׳ אייר תש״פ ב'

 28/04/2020   שבת נ״ג         ברכות ס״ב         ד׳ אייר תש״פ ג'

 29/04/2020   שבת נ״ד         ברכות ס״ג         ה׳ אייר תש״פ ד'

 30/04/2020   שבת נ״ה         ברכות ס״ד         ו׳ אייר תש״פ ה'

 01/05/2020   שבת נ״ו                   ז׳ אייר תש״פ ו'

 02/05/2020   שבת נ״ז                   ח׳ אייר תש״פ ז' 

 03/05/2020   שבת נ״ח         ברכות ס״ה         ט׳ אייר תש״פ א'

 04/05/2020 תענית שני קמא שבת נ״ט         ברכות ס״ו         י׳ אייר תש״פ ב'

 05/05/2020   ס׳שבת          ברכות ס״ז         י״א אייר תש״פ ג'

 06/05/2020   שבת ס״א         ברכות ס״ח         י״ב אייר תש״פ ד'

 07/05/2020 תענית חמישי שבת ס״ב         שבת א׳         י״ג אייר תש״פ ה'

 08/05/2020 פסח שני שבת ס״ג                   י״ד אייר תש״פ ו'

 09/05/2020   ס״ד שבת                   ט״ו אייר תש״פ ז' 

 10/05/2020   שבת ס״ה         שבת ב׳         ט״ז אייר תש״פ א'

 11/05/2020 תענית שני בתרא שבת ס״ו         שבת ג׳         י״ז אייר תש״פ ב'

 12/05/2020 ל״ג בעומר שבת ס״ז         שבת ד׳         י״ח אייר תש״פ ג'

 13/05/2020   שבת ס״ח         ה׳שבת          י״ט אייר תש״פ ד'

 14/05/2020   שבת ס״ט         שבת ו׳         כ׳ אייר תש״פ ה'

 15/05/2020   שבת ע׳                   כ״א אייר תש״פ ו'

 16/05/2020   שבת ע״א                   כ״ב אייר תש״פ ז' 

 17/05/2020   שבת ע״ב         שבת ז׳         כ״ג אייר תש״פ א'

 18/05/2020   שבת ע״ג         שבת ח׳         כ״ד אייר תש״פ ב'

 19/05/2020   שבת ע״ד         שבת ט׳         כ״ה אייר תש״פ ג'

 20/05/2020   שבת ע״ה         שבת י׳         כ״ו אייר תש״פ ד'

 21/05/2020   שבת ע״ו         שבת י״א         כ״ז אייר תש״פ ה'

 22/05/2020   שבת ע״ז                   כ״ח אייר תש״פ ו'

 23/05/2020 ער"ח שבת ע״ח                   כ״ט אייר תש״פ ז' 

 24/05/2020 ר"ח שבת ע״ט         שבת י״ב         א׳ סיון תש״פ א'

 25/05/2020   שבת פ׳         שבת י״ג         ב׳ סיון תש״פ ב'

 26/05/2020   שבת פ״א         שבת י״ד         ג׳ סיון תש״פ ג'

 27/05/2020   שבת פ״ב         שבת ט״ו         ד׳ סיון תש״פ ד'

 28/05/2020 ערב שבועות שבת פ״ג         שבת ט״ז         ה׳ סיון תש״פ ה'

 29/05/2020 שבועות שבת פ״ד                   ו׳ סיון תש״פ ו'

 30/05/2020 אסרו חג שבת פ״ה                   ז׳ סיון תש״פ ז' 
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 31/05/2020   שבת פ״ו         שבת י״ז         ח׳ סיון תש״פ א'

 01/06/2020   שבת פ״ז         שבת י״ח         ט׳ סיון תש״פ ב'

 02/06/2020   שבת פ״ח         שבת י״ט         י׳ סיון תש״פ ג'

 03/06/2020   שבת פ״ט         שבת כ׳         סיון תש״פי״א  ד'

 04/06/2020   שבת צ׳         שבת כ״א         י״ב סיון תש״פ ה'

 05/06/2020   שבת צ״א                   י״ג סיון תש״פ ו'

 06/06/2020   שבת צ״ב                   י״ד סיון תש״פ ז' 

 07/06/2020   שבת צ״ג         שבת כ״ב         ט״ו סיון תש״פ א'

 08/06/2020   שבת צ״ד         שבת כ״ג         ט״ז סיון תש״פ ב'

 09/06/2020   שבת צ״ה         שבת כ״ד         י״ז סיון תש״פ ג'

 10/06/2020   שבת צ״ו         שבת כ״ה         י״ח סיון תש״פ ד'

 11/06/2020   שבת צ״ז         כ״ו שבת         י״ט סיון תש״פ ה'

 12/06/2020   שבת צ״ח                   כ׳ סיון תש״פ ו'

 13/06/2020   שבת צ״ט                   כ״א סיון תש״פ ז' 

 14/06/2020   שבת ק׳         שבת כ״ז         כ״ב סיון תש״פ א'

 15/06/2020   ק״אשבת          שבת כ״ח         כ״ג סיון תש״פ ב'

 16/06/2020   שבת ק״ב         שבת כ״ט         כ״ד סיון תש״פ ג'

 17/06/2020   שבת ק״ג         שבת ל׳         כ״ה סיון תש״פ ד'

 18/06/2020   שבת ק״ד         שבת ל״א         כ״ו סיון תש״פ ה'

 19/06/2020   שבת ק״ה                   כ״ז סיון תש״פ ו'

 20/06/2020   שבת ק״ו                   כ״ח סיון תש״פ ז' 

 21/06/2020 ער"ח שבת ק״ז         שבת ל״ב         כ״ט סיון תש״פ א'

 22/06/2020 א׳ דר"ח שבת ק״ח         שבת ל״ג         ל׳ סיון תש״פ ב'

 23/06/2020 דר"חב׳  שבת ק״ט         שבת ל״ד         א׳ תמוז תש״פ ג'

 24/06/2020   שבת ק״י         שבת ל״ה         ב׳ תמוז תש״פ ד'

 25/06/2020   שבת קי״א         שבת ל״ו         ג׳ תמוז תש״פ ה'

 26/06/2020   שבת קי״ב                   ד׳ תמוז תש״פ ו'

 27/06/2020   שבת קי״ג                   ה׳ תמוז תש״פ ז' 

 28/06/2020   שבת קי״ד         שבת ל״ז         ו׳ תמוז תש״פ א'

 29/06/2020   שבת קט״ו         שבת ל״ח         ז׳ תמוז תש״פ ב'

 30/06/2020   שבת קט״ז         שבת ל״ט         ח׳ תמוז תש״פ ג'

 01/07/2020   שבת קי״ז         שבת מ׳         ט׳ תמוז תש״פ ד'

 02/07/2020   שבת קי״ח         שבת מ״א         י׳ תמוז תש״פ ה'

 03/07/2020   שבת קי״ט                   י״א תמוז תש״פ ו'

 04/07/2020   שבת ק״כ                   י״ב תמוז תש״פ ז' 

 05/07/2020   שבת קכ״א         שבת מ״ב         י״ג תמוז תש״פ א'

 06/07/2020   שבת קכ״ב         שבת מ״ג         י״ד תמוז תש״פ ב'

 07/07/2020   שבת קכ״ג         שבת מ״ד         ט״ו תמוז תש״פ ג'

 08/07/2020   שבת קכ״ד         שבת מ״ה         ט״ז תמוז תש״פ ד'

 09/07/2020 צום י״ז בתמוז שבת קכ״ה         שבת מ״ו         י״ז תמוז תש״פ ה'

 10/07/2020   שבת קכ״ו                   י״ח תמוז תש״פ ו'

 11/07/2020   שבת קכ״ז                   י״ט תמוז תש״פ ז' 

 12/07/2020   שבת קכ״ח         שבת מ״ז         כ׳ תמוז תש״פ א'

 13/07/2020   שבת קכ״ט         שבת מ״ח         כ״א תמוז תש״פ ב'

 14/07/2020   שבת ק״ל         שבת מ״ט         תש״פכ״ב תמוז  ג'

 15/07/2020   שבת קל״א         שבת נ׳         כ״ג תמוז תש״פ ד'

 16/07/2020   שבת קל״ב         שבת נ״א         כ״ד תמוז תש״פ ה'

 17/07/2020   שבת קל״ג                   כ״ה תמוז תש״פ ו'

 18/07/2020   שבת קל״ד                   כ״ו תמוז תש״פ ז' 

 19/07/2020   שבת קל״ה         שבת נ״ב         כ״ז תמוז תש״פ א'
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 20/07/2020   שבת קל״ו         שבת נ״ג         כ״ח תמוז תש״פ ב'

 21/07/2020 ער"ח שבת קל״ז         שבת נ״ד         כ״ט תמוז תש״פ ג'

 22/07/2020 ר"ח שבת קל״ח         שבת נ״ה         א׳ אב תש״פ ד'

 23/07/2020   שבת קל״ט         שבת נ״ו         ב׳ אב תש״פ ה'

 24/07/2020   שבת ק״מ                   ג׳ אב תש״פ ו'

 25/07/2020   שבת קמ״א                   ד׳ אב תש״פ ז' 

 26/07/2020   קמ״בשבת          שבת נ״ז         ה׳ אב תש״פ א'

 27/07/2020   שבת קמ״ג         שבת נ״ח         ו׳ אב תש״פ ב'

 28/07/2020   שבת קמ״ד         שבת נ״ט         ז׳ אב תש״פ ג'

 29/07/2020 ערב ת"ב שבת קמ״ה         שבת ס׳         ח׳ אב תש״פ ד'

 30/07/2020 צום ת"ב שבת קמ״ו                   ט׳ אב תש״פ ה'

 31/07/2020   שבת קמ״ז                   י׳ אב תש״פ ו'

 01/08/2020   שבת קמ״ח                   י״א אב תש״פ ז' 

 02/08/2020   שבת קמ״ט                   י״ב אב תש״פ א'

 03/08/2020   שבת ק״נ                   י״ג אב תש״פ ב'

 04/08/2020   שבת קנ״א                   י״ד אב תש״פ ג'

 05/08/2020 ט״ו באב שבת קנ״ב                   ט״ו אב תש״פ ד'

 06/08/2020   שבת קנ״ג                   ט״ז אב תש״פ ה'

 07/08/2020   שבת קנ״ד                   י״ז אב תש״פ ו'

 08/08/2020   שבת קנ״ה                   י״ח אב תש״פ ז' 

 09/08/2020   שבת קנ״ו                   י״ט אב תש״פ א'

 10/08/2020   שבת קנ״ז                   כ׳ אב תש״פ ב'

 11/08/2020   עירובין ב׳                   כ״א אב תש״פ ג'

 12/08/2020   עירובין ג׳                   כ״ב אב תש״פ ד'

 13/08/2020   עירובין ד׳                   כ״ג אב תש״פ ה'

 14/08/2020   עירובין ה׳                   כ״ד אב תש״פ ו'

 15/08/2020   עירובין ו׳                   כ״ה אב תש״פ ז' 

 16/08/2020   עירובין ז׳                   כ״ו אב תש״פ א'

 17/08/2020   ח׳ עירובין                   כ״ז אב תש״פ ב'

 18/08/2020   עירובין ט׳                   כ״ח אב תש״פ ג'

 19/08/2020 ער"ח עירובין י׳                   כ״ט אב תש״פ ד'

 20/08/2020 א׳ דר"ח עירובין י״א         שבת ס״א         ל׳ אב תש״פ ה'

 21/08/2020 דר"חב׳  עירובין י״ב                   א׳ אלול תש״פ ו'

 22/08/2020   עירובין י״ג                   ב׳ אלול תש״פ ז' 

 23/08/2020   עירובין י״ד         שבת ס״ב         ג׳ אלול תש״פ א'

 24/08/2020   עירובין ט״ו         שבת ס״ג         ד׳ אלול תש״פ ב'

 25/08/2020   עירובין ט״ז         שבת ס״ד         ה׳ אלול תש״פ ג'

 26/08/2020   עירובין י״ז         שבת ס״ה         ו׳ אלול תש״פ ד'

 27/08/2020   עירובין י״ח         שבת ס״ו         ז׳ אלול תש״פ ה'

 28/08/2020   עירובין י״ט                   ח׳ אלול תש״פ ו'

 29/08/2020   עירובין כ׳                   ט׳ אלול תש״פ ז' 

 30/08/2020   עירובין כ״א         שבת ס״ז         י׳ אלול תש״פ א'

 31/08/2020   עירובין כ״ב         שבת ס״ח         י״א אלול תש״פ ב'

 01/09/2020   עירובין כ״ג         שבת ס״ט         י״ב אלול תש״פ ג'

 02/09/2020   עירובין כ״ד         שבת ע׳         י״ג אלול תש״פ ד'

 03/09/2020   עירובין כ״ה         שבת ע״א         י״ד אלול תש״פ ה'

 04/09/2020   עירובין כ״ו                   ט״ו אלול תש״פ ו'

 05/09/2020   עירובין כ״ז                   ט״ז אלול תש״פ ז' 

 06/09/2020   עירובין כ״ח         ע״בשבת          י״ז אלול תש״פ א'

 07/09/2020   עירובין כ״ט         שבת ע״ג         י״ח אלול תש״פ ב'
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 08/09/2020   עירובין ל׳         שבת ע״ד         י״ט אלול תש״פ ג'

 09/09/2020   עירובין ל״א         שבת ע״ה         כ׳ אלול תש״פ ד'

 10/09/2020   עירובין ל״ב         שבת ע״ו         כ״א אלול תש״פ ה'

 11/09/2020   עירובין ל״ג                   כ״ב אלול תש״פ ו'

 12/09/2020   עירובין ל״ד                   כ״ג אלול תש״פ ז' 

 13/09/2020 א׳ דסליחות עירובין ל״ה         שבת ע״ז         כ״ד אלול תש״פ א'

 14/09/2020   עירובין ל״ו         שבת ע״ח         אלול תש״פכ״ה  ב'

 15/09/2020   עירובין ל״ז         שבת ע״ט         כ״ו אלול תש״פ ג'

 16/09/2020   עירובין ל״ח         שבת פ׳         כ״ז אלול תש״פ ד'

 17/09/2020   עירובין ל״ט         שבת פ''א         כ״ח אלול תש״פ ה'

 18/09/2020 ערב ר"ה עירובין מ׳                   כ״ט אלול תש״פ ו'

 תשפ"א –לוח כולל ירושלמי 

 19/09/2020 א׳ דר"ה עירובין מ״א                   א׳ תשרי תשפ״א ז' 

 20/09/2020 ב׳ דר"ה עירובין מ״ב         שבת פ״ב         ב׳ תשרי תשפ״א א'

 21/09/2020 צום גדליה עירובין מ״ג         שבת פ״ג         תשפ״אג׳ תשרי  ב'

 22/09/2020   עירובין מ״ד         שבת פ״ד         ד׳ תשרי תשפ״א ג'

 23/09/2020   עירובין מ״ה         שבת פ״ה         ה׳ תשרי תשפ״א ד'

 24/09/2020   עירובין מ״ו         שבת פ״ו         ו׳ תשרי תשפ״א ה'

 25/09/2020   עירובין מ״ז                   ז׳ תשרי תשפ״א ו'

 26/09/2020   עירובין מ״ח                   ח׳ תשרי תשפ״א ז' 

 27/09/2020 ערב יו"כ עירובין מ״ט                   ט׳ תשרי תשפ״א א'

 28/09/2020 יו"כ עירובין נ׳                   י׳ תשרי תשפ״א ב'

 29/09/2020   עירובין נ״א                   י״א תשרי תשפ״א ג'

 30/09/2020   עירובין נ״ב                   י״ב תשרי תשפ״א ד'

 01/10/2020   עירובין נ״ג                   י״ג תשרי תשפ״א ה'

 02/10/2020 ערב סוכות עירובין נ״ד                   י״ד תשרי תשפ״א ו'

 03/10/2020 סוכות עירובין נ״ה                   ט״ו תשרי תשפ״א ז' 

 04/10/2020 חוה״מ סוכות עירובין נ״ו                   ט״ז תשרי תשפ״א א'

 05/10/2020 חוה״מ סוכות עירובין נ״ז                   י״ז תשרי תשפ״א ב'

 06/10/2020 חוה״מ סוכות עירובין נ״ח                   י״ח תשרי תשפ״א ג'

 07/10/2020 חוה״מ סוכות עירובין נ״ט                   י״ט תשרי תשפ״א ד'

 08/10/2020 חוה״מ סוכות עירובין ס׳                   כ׳ תשרי תשפ״א ה'

 09/10/2020 הושענא רבא עירובין ס״א                   כ״א תשרי תשפ״א ו'

 10/10/2020 שמחת תורה עירובין ס״ב                   כ״ב תשרי תשפ״א ז' 

 11/10/2020 אסרו חג עירובין ס״ג                   כ״ג תשרי תשפ״א א'

 12/10/2020   עירובין ס״ד                   כ״ד תשרי תשפ״א ב'

 13/10/2020   עירובין ס״ה                   כ״ה תשרי תשפ״א ג'

 14/10/2020   עירובין ס״ו                   כ״ו תשרי תשפ״א ד'

 15/10/2020   עירובין ס״ז                   כ״ז תשרי תשפ״א ה'

 16/10/2020   עירובין ס״ח                   כ״ח תשרי תשפ״א ו'

 17/10/2020 ער"ח עירובין ס״ט                   כ״ט תשרי תשפ״א ז' 

 18/10/2020 א׳ דר"ח עירובין ע׳         שבת פ״ז         ל׳ תשרי תשפ״א א'

 19/10/2020 ב׳ דר"ח עירובין ע״א         שבת פ״ח         א׳ חשון תשפ״א ב'

 20/10/2020   עירובין ע״ב         שבת פ״ט         ב׳ חשון תשפ״א ג'

 21/10/2020   עירובין ע״ג         שבת צ׳         ג׳ חשון תשפ״א ד'

 22/10/2020   עירובין ע״ד         שבת צ״א         ד׳ חשון תשפ״א ה'

 23/10/2020   עירובין ע״ה                   ה׳ חשון תשפ״א ו'

 24/10/2020   עירובין ע״ו                   ו׳ חשון תשפ״א ז' 

 25/10/2020 שאילת גשמים בא״י עירובין ע״ז         שבת צ״ב         ז׳ חשון תשפ״א א'
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 26/10/2020 תענית שני קמא עירובין ע״ח         עירובין א׳         ח׳ חשון תשפ״א ב'

 27/10/2020   עירובין ע״ט         עירובין ב׳         ט׳ חשון תשפ״א ג'

 28/10/2020   עירובין פ׳         עירובין ג׳         י׳ חשון תשפ״א ד'

 29/10/2020 תענית חמישי עירובין פ״א         עירובין ד׳         י״א חשון תשפ״א ה'

 30/10/2020   עירובין פ״ב                   י״ב חשון תשפ״א ו'

 31/10/2020   עירובין פ״ג                   י״ג חשון תשפ״א ז' 

 01/11/2020   עירובין פ״ד         ה׳עירובין          י״ד חשון תשפ״א א'

 02/11/2020 תענית שני בתרא עירובין פ״ה         עירובין ו׳         ט״ו חשון תשפ״א ב'

 03/11/2020   עירובין פ״ו         עירובין ז׳         ט״ז חשון תשפ״א ג'

 04/11/2020   עירובין פ״ז         עירובין ח׳         י״ז חשון תשפ״א ד'

 05/11/2020   עירובין פ״ח         עירובין ט׳         י״ח חשון תשפ״א ה'

 06/11/2020   עירובין פ״ט                   י״ט חשון תשפ״א ו'

 07/11/2020   עירובין צ׳                   כ׳ חשון תשפ״א ז' 

 08/11/2020   עירובין צ״א         עירובין י׳         כ״א חשון תשפ״א א'

 09/11/2020   עירובין צ״ב         עירובין י״א         כ״ב חשון תשפ״א ב'

 10/11/2020   עירובין צ״ג         עירובין י״ב         כ״ג חשון תשפ״א ג'

 11/11/2020   עירובין צ״ד         עירובין י״ג         כ״ד חשון תשפ״א ד'

 12/11/2020   עירובין צ״ה         עירובין י״ד         תשפ״אכ״ה חשון  ה'

 13/11/2020   עירובין צ״ו                   כ״ו חשון תשפ״א ו'

 14/11/2020   עירובין צ״ז                   כ״ז חשון תשפ״א ז' 

 15/11/2020   עירובין צ״ח         עירובין ט״ו         כ״ח חשון תשפ״א א'

 16/11/2020 ער"ח עירובין צ״ט         עירובין ט״ז         כ״ט חשון תשפ״א ב'

 17/11/2020 ר"ח עירובין ק׳         עירובין י״ז         א׳ כסליו תשפ״א ג'

 18/11/2020   עירובין ק״א         עירובין י״ח         ב׳ כסליו תשפ״א ד'

 19/11/2020   עירובין ק״ב         י״טעירובין          ג׳ כסליו תשפ״א ה'

 20/11/2020   עירובין ק״ג                   ד׳ כסליו תשפ״א ו'

 21/11/2020   עירובין ק״ד                   ה׳ כסליו תשפ״א ז' 

 22/11/2020   עירובין ק״ה         עירובין כ׳         ו׳ כסליו תשפ״א א'

 23/11/2020   פסחים ב׳         עירובין כ״א         ז׳ כסליו תשפ״א ב'

 24/11/2020   פסחים ג׳         עירובין כ״ב         ח׳ כסליו תשפ״א ג'

 25/11/2020   פסחים ד׳         עירובין כ״ג         ט׳ כסליו תשפ״א ד'

 26/11/2020   פסחים ה׳         עירובין כ״ד         י׳ כסליו תשפ״א ה'

 27/11/2020   פסחים ו׳                   י״א כסליו תשפ״א ו'

 28/11/2020   פסחים ז׳                   י״ב כסליו תשפ״א ז' 

 29/11/2020   פסחים ח׳         עירובין כ״ה         י״ג כסליו תשפ״א א'

 30/11/2020   פסחים ט׳         עירובין כ״ו         י״ד כסליו תשפ״א ב'

 01/12/2020   פסחים י׳         עירובין כ״ז         ט״ו כסליו תשפ״א ג'

 02/12/2020   פסחים י״א         עירובין כ״ח         ט״ז כסליו תשפ״א ד'

 03/12/2020   פסחים י״ב         עירובין כ״ט         י״ז כסליו תשפ״א ה'

 04/12/2020   פסחים י״ג                   י״ח כסליו תשפ״א ו'

 05/12/2020   פסחים י״ד                   י״ט כסליו תשפ״א ז' 

 06/12/2020   פסחים ט״ו         עירובין ל׳         כ׳ כסליו תשפ״א א'

 07/12/2020   פסחים ט״ז         עירובין ל״א         כ״א כסליו תשפ״א ב'

 08/12/2020   פסחים י״ז         עירובין ל״ב         כ״ב כסליו תשפ״א ג'

 09/12/2020   פסחים י״ח         עירובין ל״ג         כ״ג כסליו תשפ״א ד'

 10/12/2020   פסחים י״ט         עירובין ל״ד         כ״ד כסליו תשפ״א ה'

 11/12/2020 א׳ דחנוכה פסחים כ׳                   כ״ה כסליו תשפ״א ו'

 12/12/2020 ב׳ דחנוכה פסחים כ״א                   כ״ו כסליו תשפ״א ז' 

 13/12/2020 ג׳ דחנוכה פסחים כ״ב         עירובין ל״ה         כ״ז כסליו תשפ״א א'

 14/12/2020 ד׳ דחנוכה פסחים כ״ג         עירובין ל״ו         כ״ח כסליו תשפ״א ב'
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 15/12/2020 ה׳ דחנוכה ערב ר״ח פסחים כ״ד         עירובין ל״ז         כ״ט כסליו תשפ״א ג'

 16/12/2020 ו׳ דחנוכה ר״ח פסחים כ״ה         עירובין ל״ח         א׳ טבת תשפ״א ד'

 17/12/2020 ז׳ דחנוכה פסחים כ״ו         עירובין ל״ט         ב׳ טבת תשפ״א ה'

 18/12/2020 זאת חנוכה כ״זפסחים                    ג׳ טבת תשפ״א ו'

 19/12/2020   פסחים כ״ח                   ד׳ טבת תשפ״א ז' 

 20/12/2020   פסחים כ״ט         עירובין מ׳         ה׳ טבת תשפ״א א'

 21/12/2020   פסחים ל׳         עירובין מ״א         ו׳ טבת תשפ״א ב'

 22/12/2020   פסחים ל״א         עירובין מ״ב         ז׳ טבת תשפ״א ג'

 23/12/2020   פסחים ל״ב         עירובין מ״ג         ח׳ טבת תשפ״א ד'

 24/12/2020   פסחים ל״ג         עירובין מ״ד         ט׳ טבת תשפ״א ה'

 25/12/2020 עשרה בטבת פסחים ל״ד                   י׳ טבת תשפ״א ו'

 26/12/2020   פסחים ל״ה                   י״א טבת תשפ״א ז' 

 27/12/2020   פסחים ל״ו         עירובין מ״ה         י״ב טבת תשפ״א א'

 28/12/2020   פסחים ל״ז         עירובין מ״ו         י״ג טבת תשפ״א ב'

 29/12/2020   פסחים ל״ח         עירובין מ״ז         י״ד טבת תשפ״א ג'

 30/12/2020   פסחים ל״ט         עירובין מ״ח         תשפ״אט״ו טבת  ד'

 31/12/2020   פסחים מ׳         עירובין מ״ט         ט״ז טבת תשפ״א ה'

 01/01/2021   פסחים מ״א                   י״ז טבת תשפ״א ו'

 02/01/2021   פסחים מ״ב                   י״ח טבת תשפ״א ז' 

 03/01/2021   פסחים מ״ג         עירובין נ׳         תשפ״אי״ט טבת  א'

 04/01/2021   פסחים מ״ד         עירובין נ״א         כ׳ טבת תשפ״א ב'

 05/01/2021   פסחים מ״ה         עירובין נ״ב         כ״א טבת תשפ״א ג'

 06/01/2021   פסחים מ״ו         עירובין נ״ג         כ״ב טבת תשפ״א ד'

 07/01/2021   פסחים מ״ז         עירובין נ״ד         כ״ג טבת תשפ״א ה'

 08/01/2021   פסחים מ״ח                   כ״ד טבת תשפ״א ו'

 09/01/2021   פסחים מ״ט                   כ״ה טבת תשפ״א ז' 

 10/01/2021   פסחים נ׳         עירובין נ״ה         כ״ו טבת תשפ״א א'

 11/01/2021   פסחים נ״א         עירובין נ״ו         כ״ז טבת תשפ״א ב'

 12/01/2021   פסחים נ״ב         עירובין נ״ז         כ״ח טבת תשפ״א ג'

 13/01/2021 ער"ח פסחים נ״ג         עירובין נ״ח         כ״ט טבת תשפ״א ד'

 14/01/2021 ר"ח פסחים נ״ד         נ״טעירובין          א׳ שבט תשפ״א ה'

 15/01/2021   פסחים נ״ה                   ב׳ שבט תשפ״א ו'

 16/01/2021   פסחים נ״ו                   ג׳ שבט תשפ״א ז' 

 17/01/2021   פסחים נ״ז         עירובין ס׳         ד׳ שבט תשפ״א א'

 18/01/2021   פסחים נ״ח         ס״אעירובין          ה׳ שבט תשפ״א ב'

 19/01/2021   פסחים נ״ט         עירובין ס״ב         ו׳ שבט תשפ״א ג'

 20/01/2021   פסחים ס׳         עירובין ס״ג         ז׳ שבט תשפ״א ד'

 21/01/2021   פסחים ס״א         עירובין ס״ד         ח׳ שבט תשפ״א ה'

 22/01/2021   פסחים ס״ב                   ט׳ שבט תשפ״א ו'

 23/01/2021   פסחים ס״ג                   י׳ שבט תשפ״א ז' 

 24/01/2021   פסחים ס״ד         עירובין ס״ה         י״א שבט תשפ״א א'

 25/01/2021   פסחים ס״ה         פסחים א׳         י״ב שבט תשפ״א ב'

 26/01/2021   פסחים ס״ו         פסחים ב׳         י״ג שבט תשפ״א ג'

 27/01/2021   פסחים ס״ז         פסחים ג׳         י״ד שבט תשפ״א ד'

 28/01/2021 ט"ו בשבט פסחים ס״ח         פסחים ד׳         ט״ו שבט תשפ״א ה'

 29/01/2021   פסחים ס״ט                   ט״ז שבט תשפ״א ו'

 30/01/2021   פסחים ע׳                   תשפ״אי״ז שבט  ז' 

 31/01/2021   פסחים ע״א         פסחים ה׳         י״ח שבט תשפ״א א'

 01/02/2021   פסחים ע״ב         פסחים ו׳         י״ט שבט תשפ״א ב'

 02/02/2021   פסחים ע״ג         פסחים ז׳         כ׳ שבט תשפ״א ג'
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 03/02/2021   פסחים ע״ד         פסחים ח׳         תשפ״אכ״א שבט  ד'

 04/02/2021   פסחים ע״ה         פסחים ט׳         כ״ב שבט תשפ״א ה'

 05/02/2021   פסחים ע״ו                   כ״ג שבט תשפ״א ו'

 06/02/2021   פסחים ע״ז                   כ״ד שבט תשפ״א ז' 

 07/02/2021   פסחים ע״ח         פסחים י׳         כ״ה שבט תשפ״א א'

 08/02/2021   פסחים ע״ט         פסחים י״א         כ״ו שבט תשפ״א ב'

 09/02/2021   פסחים פ׳         פסחים י״ב         כ״ז שבט תשפ״א ג'

 10/02/2021   פסחים פ״א         פסחים י״ג         כ״ח שבט תשפ״א ד'

 11/02/2021 ער"ח פסחים פ״ב         פסחים י״ד         שבט תשפ״א כ״ט ה'

 12/02/2021 א׳ דר"ח פסחים פ״ג                   ל׳ שבט תשפ״א ו'

 13/02/2021 שבת ר"ח פסחים פ״ד                   א׳ אדר תשפ״א ז' 

 14/02/2021   פסחים פ״ה         פסחים ט״ו         ב׳ אדר תשפ״א א'

 15/02/2021   פסחים פ״ו         פסחים ט״ז         ג׳ אדר תשפ״א ב'

 16/02/2021   פסחים פ״ז         פסחים י״ז         ד׳ אדר תשפ״א ג'

 17/02/2021   פסחים פ״ח         פסחים י״ח         ה׳ אדר תשפ״א ד'

 18/02/2021   פסחים פ״ט         פסחים י״ט         ו׳ אדר תשפ״א ה'

 19/02/2021   פסחים צ׳                   ז׳ אדר תשפ״א ו'

 20/02/2021   פסחים צ״א                   ח׳ אדר תשפ״א ז' 

 21/02/2021   פסחים צ״ב         פסחים כ׳         ט׳ אדר תשפ״א א'

 22/02/2021   פסחים צ״ג         פסחים כ״א         י׳ אדר תשפ״א ב'

 23/02/2021   פסחים צ״ד         פסחים כ״ב         י״א אדר תשפ״א ג'

 24/02/2021   פסחים צ״ה         פסחים כ״ג         י״ב אדר תשפ״א ד'

 25/02/2021 תענית אסתר פסחים צ״ו         פסחים כ״ד         י״ג אדר תשפ״א ה'

 26/02/2021 פורים פסחים צ״ז                   י״ד אדר תשפ״א ו'

 27/02/2021 שושן פורים פסחים צ״ח                   ט״ו אדר תשפ״א ז' 

 28/02/2021   פסחים צ״ט         פסחים כ״ה         ט״ז אדר תשפ״א א'

 01/03/2021   פסחים ק׳         פסחים כ״ו         י״ז אדר תשפ״א ב'

 02/03/2021   פסחים ק״א         פסחים כ״ז         י״ח אדר תשפ״א ג'

 03/03/2021   פסחים ק״ב         פסחים כ״ח         י״ט אדר תשפ״א ד'

 04/03/2021   פסחים ק״ג         פסחים כ״ט         כ׳ אדר תשפ״א ה'

 05/03/2021   פסחים ק״ד                   כ״א אדר תשפ״א ו'

 06/03/2021   פסחים ק״ה                   כ״ב אדר תשפ״א ז' 

 07/03/2021   פסחים ק״ו         פסחים ל׳         כ״ג אדר תשפ״א א'

 08/03/2021   פסחים ק״ז         פסחים ל״א         כ״ד אדר תשפ״א ב'

 09/03/2021   פסחים ק״ח         פסחים ל״ב         כ״ה אדר תשפ״א ג'

 10/03/2021   פסחים ק״ט         פסחים ל״ג         תשפ״אכ״ו אדר  ד'

 11/03/2021   פסחים ק״י         פסחים ל״ד         כ״ז אדר תשפ״א ה'

 12/03/2021   פסחים קי״א                   כ״ח אדר תשפ״א ו'

 13/03/2021 ער"ח פסחים קי״ב                   כ״ט אדר תשפ״א ז' 

 14/03/2021 ר"ח פסחים קי״ג                   ניסן תשפ״אא׳  א'

 15/03/2021   פסחים קי״ד                   ב׳ ניסן תשפ״א ב'

 16/03/2021   פסחים קט״ו                   ג׳ ניסן תשפ״א ג'

 17/03/2021   פסחים קט״ז                   ד׳ ניסן תשפ״א ד'

 18/03/2021   פסחים קי״ז                   ה׳ ניסן תשפ״א ה'

 19/03/2021   פסחים קי״ח                   ו׳ ניסן תשפ״א ו'

 20/03/2021   פסחים קי״ט                   ז׳ ניסן תשפ״א ז' 

 21/03/2021   פסחים ק״כ                   ח׳ ניסן תשפ״א א'

 22/03/2021   פסחים קכ״א                   ט׳ ניסן תשפ״א ב'

 23/03/2021   שקלים ב׳                   י׳ ניסן תשפ״א ג'

 24/03/2021   שקלים ג׳                   י״א ניסן תשפ״א ד'
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 25/03/2021   שקלים ד׳                   י״ב ניסן תשפ״א ה'

 26/03/2021   שקלים ה׳                   י״ג ניסן תשפ״א ו'

 27/03/2021 ערב פסח שחל בשבת שקלים ו׳                   י״ד ניסן תשפ״א ז' 

 28/03/2021 א׳ דפסח שקלים ז׳                   ט״ו ניסן תשפ״א א'

 29/03/2021 חוה״מ פסח שקלים ח׳                   ט״ז ניסן תשפ״א ב'

 30/03/2021 חוה״מ פסח שקלים ט׳                   י״ז ניסן תשפ״א ג'

 31/03/2021 חוה״מ פסח שקלים י׳                   י״ח ניסן תשפ״א ד'

 01/04/2021 חוה״מ פסח שקלים י״א                   י״ט ניסן תשפ״א ה'

 02/04/2021 חוה״מ פסח שקלים י״ב                   כ׳ ניסן תשפ״א ו'

 03/04/2021 שביעי של פסח שקלים י״ג                   כ״א ניסן תשפ״א ז' 

 04/04/2021 אסרו חג שקלים י״ד                   כ״ב ניסן תשפ״א א'

 05/04/2021   שקלים ט״ו                   כ״ג ניסן תשפ״א ב'

 06/04/2021   שקלים ט״ז                   כ״ד ניסן תשפ״א ג'

 07/04/2021   שקלים י״ז                   כ״ה ניסן תשפ״א ד'

 08/04/2021   שקלים י״ח                   כ״ו ניסן תשפ״א ה'

 09/04/2021   שקלים י״ט                   כ״ז ניסן תשפ״א ו'

 10/04/2021   שקלים כ׳                   כ״ח ניסן תשפ״א ז' 

 11/04/2021 ער"ח שקלים כ״א                   כ״ט ניסן תשפ״א א'

 12/04/2021 א׳ דר"ח שקלים כ״ב         פסחים ל״ה         ל׳ ניסן תשפ״א ב'

 13/04/2021 ב׳ דר"ח יומא ב׳         פסחים ל״ו         א׳ אייר תשפ״א ג'

 14/04/2021   יומא ג׳         פסחים ל״ז         ב׳ אייר תשפ״א ד'

 15/04/2021   יומא ד׳         פסחים ל״ח         ג׳ אייר תשפ״א ה'

 16/04/2021   יומא ה׳                   ד׳ אייר תשפ״א ו'

 17/04/2021   יומא ו׳                   ה׳ אייר תשפ״א ז' 

 18/04/2021   יומא ז׳         פסחים ל״ט         ו׳ אייר תשפ״א א'

 19/04/2021 תענית שני קמא יומא ח׳         מ׳פסחים          ז׳ אייר תשפ״א ב'

 20/04/2021   יומא ט׳         פסחים מ״א         ח׳ אייר תשפ״א ג'

 21/04/2021   יומא י׳         פסחים מ״ב         ט׳ אייר תשפ״א ד'

 22/04/2021 תענית חמישי יומא י״א         פסחים מ״ג         י׳ אייר תשפ״א ה'

 23/04/2021   יומא י״ב                   י״א אייר תשפ״א ו'

 24/04/2021   יומא י״ג                   י״ב אייר תשפ״א ז' 

 25/04/2021   יומא י״ד         פסחים מ״ד         י״ג אייר תשפ״א א'

 26/04/2021 פסח שני יומא ט״ו         פסחים מ״ה         י״ד אייר תשפ״א ב'

 27/04/2021   יומא ט״ז         פסחים מ״ו         ט״ו אייר תשפ״א ג'

 28/04/2021   יומא י״ז         פסחים מ״ז         ט״ז אייר תשפ״א ד'

 29/04/2021   יומא י״ח         פסחים מ״ח         י״ז אייר תשפ״א ה'

 30/04/2021 ל״ג בעומר יומא י״ט                   י״ח אייר תשפ״א ו'

 01/05/2021   יומא כ׳                   י״ט אייר תשפ״א ז' 

 02/05/2021   יומא כ״א         פסחים מ״ט         כ׳ אייר תשפ״א א'

 03/05/2021   יומא כ״ב         פסחים נ׳         כ״א אייר תשפ״א ב'

 04/05/2021   יומא כ״ג         פסחים נ״א         כ״ב אייר תשפ״א ג'

 05/05/2021   יומא כ״ד         פסחים נ״ב         כ״ג אייר תשפ״א ד'

 06/05/2021   יומא כ״ה         פסחים נ״ג         כ״ד אייר תשפ״א ה'

 07/05/2021   יומא כ״ו                   כ״ה אייר תשפ״א ו'

 08/05/2021   יומא כ״ז                   כ״ו אייר תשפ״א ז' 

 09/05/2021   יומא כ״ח         פסחים נ״ד         כ״ז אייר תשפ״א א'

 10/05/2021   יומא כ״ט         פסחים נ״ה         כ״ח אייר תשפ״א ב'

 11/05/2021 ער"ח יומא ל׳         פסחים נ״ו         כ״ט אייר תשפ״א ג'

 12/05/2021 ר"ח יומא ל״א         פסחים נ״ז         א׳ סיון תשפ״א ד'

 13/05/2021   יומא ל״ב         פסחים נ״ח         ב׳ סיון תשפ״א ה'
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 14/05/2021   יומא ל״ג                   ג׳ סיון תשפ״א ו'

 15/05/2021   יומא ל״ד                   ד׳ סיון תשפ״א ז' 

 16/05/2021 ערב שבועות יומא ל״ה         פסחים נ״ט         ה׳ סיון תשפ״א א'

 17/05/2021 שבועות יומא ל״ו         פסחים ס׳         ו׳ סיון תשפ״א ב'

 18/05/2021 אסרו חג יומא ל״ז         פסחים ס״א         ז׳ סיון תשפ״א ג'

 19/05/2021   יומא ל״ח         פסחים ס״ב         ח׳ סיון תשפ״א ד'

 20/05/2021   יומא ל״ט         פסחים ס״ג         ט׳ סיון תשפ״א ה'

 21/05/2021   יומא מ׳                   י׳ סיון תשפ״א ו'

 22/05/2021   יומא מ״א                   י״א סיון תשפ״א ז' 

 23/05/2021   יומא מ״ב         פסחים ס״ד         י״ב סיון תשפ״א א'

 24/05/2021   יומא מ״ג         פסחים ס״ה         י״ג סיון תשפ״א ב'

 25/05/2021   יומא מ״ד         פסחים ס״ו         י״ד סיון תשפ״א ג'

 26/05/2021   יומא מ״ה         פסחים ס״ז         ט״ו סיון תשפ״א ד'

 27/05/2021   יומא מ״ו         פסחים ס״ח         ט״ז סיון תשפ״א ה'

 28/05/2021   יומא מ״ז                   סיון תשפ״אי״ז  ו'

 29/05/2021   יומא מ״ח                   י״ח סיון תשפ״א ז' 

 30/05/2021   יומא מ״ט         פסחים ס״ט         י״ט סיון תשפ״א א'

 31/05/2021   יומא נ׳         פסחים ע׳         כ׳ סיון תשפ״א ב'

 01/06/2021   יומא נ״א         פסחים ע״א         תשפ״אכ״א סיון  ג'

 02/06/2021   יומא נ״ב         שקלים א׳         כ״ב סיון תשפ״א ד'

 03/06/2021   יומא נ״ג         שקלים ב׳         כ״ג סיון תשפ״א ה'

 04/06/2021   יומא נ״ד                   כ״ד סיון תשפ״א ו'

 05/06/2021   יומא נ״ה                   סיון תשפ״אכ״ה  ז' 

 06/06/2021   יומא נ״ו         שקלים ג׳         כ״ו סיון תשפ״א א'

 07/06/2021   יומא נ״ז         שקלים ד׳         כ״ז סיון תשפ״א ב'

 08/06/2021   יומא נ״ח         שקלים ה׳         כ״ח סיון תשפ״א ג'

 09/06/2021 ער"ח יומא נ״ט         שקלים ו׳         סיון תשפ״א כ״ט ד'

 10/06/2021 א׳ דר"ח יומא ס׳         שקלים ז׳         ל׳ סיון תשפ״א ה'

 11/06/2021 ב׳ דר"ח יומא ס״א                   א׳ תמוז תשפ״א ו'

 12/06/2021   יומא ס״ב                   ב׳ תמוז תשפ״א ז' 

 13/06/2021   יומא ס״ג         שקלים ח׳         ג׳ תמוז תשפ״א א'

 14/06/2021   יומא ס״ד         שקלים ט׳         ד׳ תמוז תשפ״א ב'

 15/06/2021   יומא ס״ה         שקלים י׳         ה׳ תמוז תשפ״א ג'

 16/06/2021   יומא ס״ו         שקלים י״א         ו׳ תמוז תשפ״א ד'

 17/06/2021   יומא ס״ז         שקלים י״ב         ז׳ תמוז תשפ״א ה'

 18/06/2021   יומא ס״ח                   ח׳ תמוז תשפ״א ו'

 19/06/2021   יומא ס״ט                   ט׳ תמוז תשפ״א ז' 

 20/06/2021   יומא ע׳         שקלים י״ג         י׳ תמוז תשפ״א א'

 21/06/2021   יומא ע״א         שקלים י״ד         י״א תמוז תשפ״א ב'

 22/06/2021   יומא ע״ב         שקלים ט״ו         י״ב תמוז תשפ״א ג'

 23/06/2021   יומא ע״ג         שקלים ט״ז         י״ג תמוז תשפ״א ד'

 24/06/2021   יומא ע״ד         שקלים י״ז         י״ד תמוז תשפ״א ה'

 25/06/2021   יומא ע״ה                   ט״ו תמוז תשפ״א ו'

 26/06/2021   יומא ע״ו                   ט״ז תמוז תשפ״א ז' 

 27/06/2021 צום י״ז בתמוז יומא ע״ז         שקלים י״ח         י״ז תמוז תשפ״א א'

 28/06/2021   יומא ע״ח         י״טשקלים          י״ח תמוז תשפ״א ב'

 29/06/2021   יומא ע״ט         שקלים כ׳         י״ט תמוז תשפ״א ג'

 30/06/2021   יומא פ׳         שקלים כ״א         כ׳ תמוז תשפ״א ד'

 01/07/2021   יומא פ״א         שקלים כ״ב         כ״א תמוז תשפ״א ה'

 02/07/2021   יומא פ״ב                   כ״ב תמוז תשפ״א ו'
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 03/07/2021   יומא פ״ג                   כ״ג תמוז תשפ״א ז' 

 04/07/2021   יומא פ״ד         שקלים כ״ג         כ״ד תמוז תשפ״א א'

 05/07/2021   יומא פ״ה         שקלים כ״ד         כ״ה תמוז תשפ״א ב'

 06/07/2021   יומא פ״ו         שקלים כ״ה         כ״ו תמוז תשפ״א ג'

 07/07/2021   יומא פ״ז         שקלים כ״ו         כ״ז תמוז תשפ״א ד'

 08/07/2021   יומא פ״ח         שקלים כ״ז         כ״ח תמוז תשפ״א ה'

 09/07/2021 ער"ח סוכה ב׳                   כ״ט תמוז תשפ״א ו'

 10/07/2021 שבת ר"ח סוכה ג׳                   א׳ אב תשפ״א ז' 

 11/07/2021   סוכה ד׳         שקלים כ״ח         ב׳ אב תשפ״א א'

 12/07/2021   סוכה ה׳         שקלים כ״ט         ג׳ אב תשפ״א ב'

 13/07/2021   סוכה ו׳         שקלים ל׳         ד׳ אב תשפ״א ג'

 14/07/2021   סוכה ז׳         שקלים ל״א         ה׳ אב תשפ״א ד'

 15/07/2021   סוכה ח׳         שקלים ל״ב         ו׳ אב תשפ״א ה'

 16/07/2021   סוכה ט׳                   ז׳ אב תשפ״א ו'

 17/07/2021   סוכה י׳                   ח׳ אב תשפ״א ז' 

 18/07/2021 צום ת"ב סוכה י״א                   ט׳ אב תשפ״א א'

 19/07/2021   סוכה י״ב                   י׳ אב תשפ״א ב'

 20/07/2021   סוכה י״ג                   י״א אב תשפ״א ג'

 21/07/2021   סוכה י״ד                   י״ב אב תשפ״א ד'

 22/07/2021   סוכה ט״ו                   י״ג אב תשפ״א ה'

 23/07/2021   סוכה ט״ז                   תשפ״א י״ד אב ו'

 24/07/2021 ט״ו באב סוכה י״ז                   ט״ו אב תשפ״א ז' 

 25/07/2021   סוכה י״ח                   ט״ז אב תשפ״א א'

 26/07/2021   סוכה י״ט                   י״ז אב תשפ״א ב'

 27/07/2021   סוכה כ׳                   י״ח אב תשפ״א ג'

 28/07/2021   סוכה כ״א                   י״ט אב תשפ״א ד'

 29/07/2021   סוכה כ״ב                   כ׳ אב תשפ״א ה'

 30/07/2021   סוכה כ״ג                   כ״א אב תשפ״א ו'

 31/07/2021   סוכה כ״ד                   כ״ב אב תשפ״א ז' 

 01/08/2021   סוכה כ״ה                   כ״ג אב תשפ״א א'

 02/08/2021   סוכה כ״ו                   כ״ד אב תשפ״א ב'

 03/08/2021   סוכה כ״ז                   כ״ה אב תשפ״א ג'

 04/08/2021   סוכה כ״ח                   כ״ו אב תשפ״א ד'

 05/08/2021   סוכה כ״ט                   כ״ז אב תשפ״א ה'

 06/08/2021   סוכה ל׳                   כ״ח אב תשפ״א ו'

 07/08/2021 ער"ח סוכה ל״א                   כ״ט אב תשפ״א ז' 

 08/08/2021 א׳ דר"ח סוכה ל״ב         שקלים ל״ג         ל׳ אב תשפ״א א'

 09/08/2021 ב׳ דר"ח סוכה ל״ג         יומא א׳         א׳ אלול תשפ״א ב'

 10/08/2021   סוכה ל״ד         יומא ב׳         ב׳ אלול תשפ״א ג'

 11/08/2021   סוכה ל״ה         יומא ג׳         ג׳ אלול תשפ״א ד'

 12/08/2021   סוכה ל״ו         יומא ד׳         ד׳ אלול תשפ״א ה'

 13/08/2021   סוכה ל״ז                   ה׳ אלול תשפ״א ו'

 14/08/2021   סוכה ל״ח                   ו׳ אלול תשפ״א ז' 

 15/08/2021   סוכה ל״ט         יומא ה׳         ז׳ אלול תשפ״א א'

 16/08/2021   סוכה מ׳         יומא ו׳         ח׳ אלול תשפ״א ב'

 17/08/2021   מ״אסוכה          יומא ז׳         ט׳ אלול תשפ״א ג'

 18/08/2021   סוכה מ״ב         יומא ח׳         י׳ אלול תשפ״א ד'

 19/08/2021   סוכה מ״ג         יומא ט׳         י״א אלול תשפ״א ה'

 20/08/2021   סוכה מ״ד                   י״ב אלול תשפ״א ו'

 21/08/2021   סוכה מ״ה                   י״ג אלול תשפ״א ז' 
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 22/08/2021   סוכה מ״ו         יומא י׳         י״ד אלול תשפ״א א'

 23/08/2021   סוכה מ״ז         יומא י״א         ט״ו אלול תשפ״א ב'

 24/08/2021   סוכה מ״ח         יומא י״ב         ט״ז אלול תשפ״א ג'

 25/08/2021   מ״ט סוכה         יומא י״ג         י״ז אלול תשפ״א ד'

 26/08/2021   סוכה נ׳         יומא י״ד         י״ח אלול תשפ״א ה'

 27/08/2021   סוכה נ״א                   י״ט אלול תשפ״א ו'

 28/08/2021   סוכה נ״ב                   כ׳ אלול תשפ״א ז' 

 29/08/2021 דסליחות א׳ סוכה נ״ג         יומא ט״ו         כ״א אלול תשפ״א א'

 30/08/2021   סוכה נ״ד         יומא ט״ז         כ״ב אלול תשפ״א ב'

 31/08/2021   סוכה נ״ה         יומא י״ז         כ״ג אלול תשפ״א ג'

 01/09/2021   סוכה נ״ו         יומא י״ח         כ״ד אלול תשפ״א ד'

 02/09/2021   ביצה ב׳         יומא י״ט         כ״ה אלול תשפ״א ה'

 03/09/2021   ביצה ג׳                   כ״ו אלול תשפ״א ו'

 04/09/2021   ביצה ד׳                   כ״ז אלול תשפ״א ז' 

 05/09/2021   ביצה ה׳         יומא כ׳         כ״ח אלול תשפ״א א'

 06/09/2021 ערב ר"ה ו׳ ביצה         יומא כ״א         כ״ט אלול תשפ״א ב'

 תשפ"ב –לוח כולל ירושלמי 

 07/09/2021 א׳ דר"ה ביצה ז׳         יומא כ״ב         א׳ תשרי תשפ״ב ג'

 08/09/2021 ב׳ דר"ה ביצה ח׳         יומא כ״ג         ב׳ תשרי תשפ״ב ד'

 09/09/2021 צום גדליה ביצה ט׳         יומא כ״ד         ג׳ תשרי תשפ״ב ה'

 10/09/2021   ביצה י׳                   ד׳ תשרי תשפ״ב ו'

 11/09/2021   ביצה י״א                   ה׳ תשרי תשפ״ב ז' 

 12/09/2021   ביצה י״ב         יומא כ״ה         ו׳ תשרי תשפ״ב א'

 13/09/2021   ביצה י״ג         יומא כ״ו         ז׳ תשרי תשפ״ב ב'

 14/09/2021   ביצה י״ד         יומא כ״ז         ח׳ תשרי תשפ״ב ג'

 15/09/2021 ערב יו"כ ביצה ט״ו                   ט׳ תשרי תשפ״ב ד'

 16/09/2021 יו"כ ביצה ט״ז                   י׳ תשרי תשפ״ב ה'

 17/09/2021   ביצה י״ז                   י״א תשרי תשפ״ב ו'

 18/09/2021   ביצה י״ח                   י״ב תשרי תשפ״ב ז' 

 19/09/2021   ביצה י״ט                   י״ג תשרי תשפ״ב א'

 20/09/2021 ערב סוכות ביצה כ׳                   י״ד תשרי תשפ״ב ב'

 21/09/2021 סוכות ביצה כ״א                   ט״ו תשרי תשפ״ב ג'

 22/09/2021 חוה״מ סוכות ביצה כ״ב                   תשפ״בט״ז תשרי  ד'

 23/09/2021 חוה״מ סוכות ביצה כ״ג                   י״ז תשרי תשפ״ב ה'

 24/09/2021 חוה״מ סוכות ביצה כ״ד                   י״ח תשרי תשפ״ב ו'

 25/09/2021 שבת חוה״מ סוכות ביצה כ״ה                   י״ט תשרי תשפ״ב ז' 

 26/09/2021 חוה״מ סוכות ביצה כ״ו                   כ׳ תשרי תשפ״ב א'

 27/09/2021 הושענא רבא ביצה כ״ז                   כ״א תשרי תשפ״ב ב'

 28/09/2021 שמחת תורה ביצה כ״ח                   כ״ב תשרי תשפ״ב ג'

 29/09/2021 אסרו חג כ״ט ביצה                   כ״ג תשרי תשפ״ב ד'

 30/09/2021   ביצה ל׳                   כ״ד תשרי תשפ״ב ה'

 01/10/2021   ביצה ל״א                   כ״ה תשרי תשפ״ב ו'

 02/10/2021   ביצה ל״ב                   כ״ו תשרי תשפ״ב ז' 

 03/10/2021   ביצה ל״ג                   כ״ז תשרי תשפ״ב א'

 04/10/2021   ביצה ל״ד                   כ״ח תשרי תשפ״ב ב'

 05/10/2021 ער"ח ביצה ל״ה                   כ״ט תשרי תשפ״ב ג'

 06/10/2021 א׳ דר"ח ביצה ל״ו         יומא כ״ח         ל׳ תשרי תשפ״ב ד'

 07/10/2021 ב׳ דר"ח ביצה ל״ז         יומא כ״ט         א׳ חשון תשפ״ב ה'

 08/10/2021   ביצה ל״ח                   ב׳ חשון תשפ״ב ו'



17 
 

 09/10/2021   ביצה ל״ט                   ג׳ חשון תשפ״ב ז' 

 10/10/2021   ביצה מ׳         יומא ל׳         ד׳ חשון תשפ״ב א'

 11/10/2021 שני קמאתענית  ר"ה ב׳         יומא ל״א         ה׳ חשון תשפ״ב ב'

 12/10/2021   ר"ה ג׳         יומא ל״ב         ו׳ חשון תשפ״ב ג'

 13/10/2021 שאילת גשמים בא״י ר"ה ד׳         יומא ל״ג         ז׳ חשון תשפ״ב ד'

 14/10/2021 תענית חמישי ר"ה ה׳         יומא ל״ד         ח׳ חשון תשפ״ב ה'

 15/10/2021   ר"ה ו׳                   ט׳ חשון תשפ״ב ו'

 16/10/2021   ר"ה ז׳                   י׳ חשון תשפ״ב ז' 

 17/10/2021   ר"ה ח׳         יומא ל״ה         י״א חשון תשפ״ב א'

 18/10/2021 תענית שני בתרא ר"ה ט׳         יומא ל״ו         י״ב חשון תשפ״ב ב'

 19/10/2021   ר"ה י׳         יומא ל״ז         י״ג חשון תשפ״ב ג'

 20/10/2021   ר"ה י״א         יומא ל״ח         י״ד חשון תשפ״ב ד'

 21/10/2021   ר"ה י״ב         יומא ל״ט         ט״ו חשון תשפ״ב ה'

 22/10/2021   ר"ה י״ג                   ט״ז חשון תשפ״ב ו'

 23/10/2021   ר"ה י״ד                   י״ז חשון תשפ״ב ז' 

 24/10/2021   ר"ה ט״ו         יומא מ׳         י״ח חשון תשפ״ב א'

 25/10/2021   ר"ה ט״ז         יומא מ״א         י״ט חשון תשפ״ב ב'

 26/10/2021   ר"ה י״ז         יומא מ״ב         כ׳ חשון תשפ״ב ג'

 27/10/2021   ר"ה י״ח         א׳סוכה          כ״א חשון תשפ״ב ד'

 28/10/2021   ר"ה י״ט         סוכה ב׳         כ״ב חשון תשפ״ב ה'

 29/10/2021   ר"ה כ׳                   כ״ג חשון תשפ״ב ו'

 30/10/2021   ר"ה כ״א                   כ״ד חשון תשפ״ב ז' 

 31/10/2021   ר"ה כ״ב         סוכה ג׳         כ״ה חשון תשפ״ב א'

 01/11/2021   ר"ה כ״ג         סוכה ד׳         כ״ו חשון תשפ״ב ב'

 02/11/2021   ר"ה כ״ד         סוכה ה׳         כ״ז חשון תשפ״ב ג'

 03/11/2021   ר"ה כ״ה         סוכה ו׳         כ״ח חשון תשפ״ב ד'

 04/11/2021 ער"ח ר"ה כ״ו         סוכה ז׳         כ״ט חשון תשפ״ב ה'

 05/11/2021 ר"ח ר"ה כ״ז                   א׳ כסליו תשפ״ב ו'

 06/11/2021   ר"ה כ״ח                   ב׳ כסליו תשפ״ב ז' 

 07/11/2021   ר"ה כ״ט         סוכה ח׳         ג׳ כסליו תשפ״ב א'

 08/11/2021   ר"ה ל׳         סוכה ט׳         ד׳ כסליו תשפ״ב ב'

 09/11/2021   ר"ה ל״א         סוכה י׳         ה׳ כסליו תשפ״ב ג'

 10/11/2021   ר"ה ל״ב         סוכה י״א         ו׳ כסליו תשפ״ב ד'

 11/11/2021   ר"ה ל״ג         סוכה י״ב         ז׳ כסליו תשפ״ב ה'

 12/11/2021   ר"ה ל״ד                   ח׳ כסליו תשפ״ב ו'

 13/11/2021   ר"ה ל״ה                   ט׳ כסליו תשפ״ב ז' 

 14/11/2021   תענית ב׳         סוכה י״ג         י׳ כסליו תשפ״ב א'

 15/11/2021   תענית ג׳         סוכה י״ד         י״א כסליו תשפ״ב ב'

 16/11/2021   תענית ד׳         סוכה ט״ו         י״ב כסליו תשפ״ב ג'

 17/11/2021   תענית ה׳         סוכה ט״ז         י״ג כסליו תשפ״ב ד'

 18/11/2021   תענית ו׳         סוכה י״ז         י״ד כסליו תשפ״ב ה'

 19/11/2021   תענית ז׳                   ט״ו כסליו תשפ״ב ו'

 20/11/2021   תענית ח׳                   ט״ז כסליו תשפ״ב ז' 

 21/11/2021   תענית ט׳         סוכה י״ח         י״ז כסליו תשפ״ב א'

 22/11/2021   תענית י׳         סוכה י״ט         י״ח כסליו תשפ״ב ב'

 23/11/2021   תענית י״א         סוכה כ׳         י״ט כסליו תשפ״ב ג'

 24/11/2021   תענית י״ב         סוכה כ״א         כ׳ כסליו תשפ״ב ד'

 25/11/2021   תענית י״ג         סוכה כ״ב         כ״א כסליו תשפ״ב ה'

 26/11/2021   תענית י״ד                   כ״ב כסליו תשפ״ב ו'

 27/11/2021   תענית ט״ו                   כ״ג כסליו תשפ״ב ז' 
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 28/11/2021   תענית ט״ז         סוכה כ״ג         כ״ד כסליו תשפ״ב א'

 29/11/2021 א׳ דחנוכה תענית י״ז         סוכה כ״ד         כ״ה כסליו תשפ״ב ב'

 30/11/2021 ב׳ דחנוכה תענית י״ח         סוכה כ״ה         כ״ו כסליו תשפ״ב ג'

 01/12/2021 ג׳ דחנוכה תענית י״ט         סוכה כ״ו         כ״ז כסליו תשפ״ב ד'

 02/12/2021 ד׳ דחנוכה תענית כ׳         ביצה א׳         כ״ח כסליו תשפ״ב ה'

 03/12/2021 ה׳ דחנוכה ערב ר״ח תענית כ״א                   כ״ט כסליו תשפ״ב ו'

 04/12/2021 ו׳ דחנוכה ר״ח תענית כ״ב                   ל׳ כסליו תשפ״ב ז' 

 05/12/2021 ז׳ דחנוכה ר״ח תענית כ״ג         ביצה ב׳         א׳ טבת תשפ״ב א'

 06/12/2021 זאת חנוכה תענית כ״ד         ביצה ג׳         ב׳ טבת תשפ״ב ב'

 07/12/2021   תענית כ״ה         ביצה ד׳         ג׳ טבת תשפ״ב ג'

 08/12/2021   תענית כ״ו         ביצה ה׳         ד׳ טבת תשפ״ב ד'

 09/12/2021   תענית כ״ז         ביצה ו׳         תשפ״בה׳ טבת  ה'

 10/12/2021   תענית כ״ח                   ו׳ טבת תשפ״ב ו'

 11/12/2021   תענית כ״ט                   ז׳ טבת תשפ״ב ז' 

 12/12/2021   תענית ל׳         ביצה ז׳         ח׳ טבת תשפ״ב א'

 13/12/2021   תענית ל״א         ביצה ח׳         ט׳ טבת תשפ״ב ב'

 14/12/2021 עשרה בטבת מגילה ב׳         ביצה ט׳         י׳ טבת תשפ״ב ג'

 15/12/2021   מגילה ג׳         ביצה י׳         י״א טבת תשפ״ב ד'

 16/12/2021   מגילה ד׳         ביצה י״א         י״ב טבת תשפ״ב ה'

 17/12/2021   מגילה ה׳                   תשפ״בי״ג טבת  ו'

 18/12/2021   מגילה ו׳                   י״ד טבת תשפ״ב ז' 

 19/12/2021   מגילה ז׳         ביצה י״ב         ט״ו טבת תשפ״ב א'

 20/12/2021   מגילה ח׳         ביצה י״ג         ט״ז טבת תשפ״ב ב'

 21/12/2021   מגילה ט׳         ביצה י״ד         י״ז טבת תשפ״ב ג'

 22/12/2021   מגילה י׳         ביצה ט״ו         י״ח טבת תשפ״ב ד'

 23/12/2021   מגילה י״א         ביצה ט״ז         י״ט טבת תשפ״ב ה'

 24/12/2021   מגילה י״ב                   כ׳ טבת תשפ״ב ו'

 25/12/2021   מגילה י״ג                   כ״א טבת תשפ״ב ז' 

 26/12/2021   מגילה י״ד         ביצה י״ז         כ״ב טבת תשפ״ב א'

 27/12/2021   מגילה ט״ו         ביצה י״ח         כ״ג טבת תשפ״ב ב'

 28/12/2021   מגילה ט״ז         ביצה י״ט         כ״ד טבת תשפ״ב ג'

 29/12/2021   מגילה י״ז         ביצה כ׳         כ״ה טבת תשפ״ב ד'

 30/12/2021   מגילה י״ח         ביצה כ״א         כ״ו טבת תשפ״ב ה'

 31/12/2021   מגילה י״ט                   כ״ז טבת תשפ״ב ו'

 01/01/2022   מגילה כ׳                   כ״ח טבת תשפ״ב ז' 

 02/01/2022 ער"ח מגילה כ״א         ביצה כ״ב         כ״ט טבת תשפ״ב א'

 03/01/2022 ר"ח מגילה כ״ב         ר"ה א׳         א׳ שבט תשפ״ב ב'

 04/01/2022   מגילה כ״ג         ר"ה ב׳         ב׳ שבט תשפ״ב ג'

 05/01/2022   מגילה כ״ד         ר"ה ג׳         ג׳ שבט תשפ״ב ד'

 06/01/2022   מגילה כ״ה         ר"ה ד׳         ד׳ שבט תשפ״ב ה'

 07/01/2022   מגילה כ״ו                   ה׳ שבט תשפ״ב ו'

 08/01/2022   מגילה כ״ז                   ו׳ שבט תשפ״ב ז' 

 09/01/2022   מגילה כ״ח         ר"ה ה׳         ז׳ שבט תשפ״ב א'

 10/01/2022   מגילה כ״ט         ר"ה ו׳         ח׳ שבט תשפ״ב ב'

 11/01/2022   מגילה ל׳         ר"ה ז׳         ט׳ שבט תשפ״ב ג'

 12/01/2022   מגילה ל״א         ר"ה ח׳         י׳ שבט תשפ״ב ד'

 13/01/2022   מגילה ל״ב         ר"ה ט׳         י״א שבט תשפ״ב ה'

 14/01/2022   מו"ק ב׳                   י״ב שבט תשפ״ב ו'

 15/01/2022   מו"ק ג׳                   י״ג שבט תשפ״ב ז' 

 16/01/2022   מו"ק ד׳         ר"ה י׳         י״ד שבט תשפ״ב א'
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 17/01/2022 ט"ו בשבט מו"ק ה׳         ר"ה י״א         ט״ו שבט תשפ״ב ב'

 18/01/2022   מו"ק ו׳         ר"ה י״ב         ט״ז שבט תשפ״ב ג'

 19/01/2022   מו"ק ז׳         ר"ה י״ג         י״ז שבט תשפ״ב ד'

 20/01/2022   מו"ק ח׳         ר"ה י״ד         י״ח שבט תשפ״ב ה'

 21/01/2022   מו"ק ט׳                   י״ט שבט תשפ״ב ו'

 22/01/2022   מו"ק י׳                   כ׳ שבט תשפ״ב ז' 

 23/01/2022   מו"ק י״א         ר"ה ט״ו         כ״א שבט תשפ״ב א'

 24/01/2022   מו"ק י״ב         ר"ה ט״ז         כ״ב שבט תשפ״ב ב'

 25/01/2022   מו"ק י״ג         ר"ה י״ז         כ״ג שבט תשפ״ב ג'

 26/01/2022   מו"ק י״ד         ר"ה י״ח         כ״ד שבט תשפ״ב ד'

 27/01/2022   מו"ק ט״ו         ר"ה י״ט         כ״ה שבט תשפ״ב ה'

 28/01/2022   מו"ק ט״ז                   כ״ו שבט תשפ״ב ו'

 29/01/2022   מו"ק י״ז                   כ״ז שבט תשפ״ב ז' 

 30/01/2022   מו"ק י״ח         ר"ה כ׳         כ״ח שבט תשפ״ב א'

 31/01/2022 ער"ח מו"ק י״ט         ר"ה כ״א         כ״ט שבט תשפ״ב ב'

 01/02/2022 א׳ דר"ח מו"ק כ׳         ר"ה כ״ב         ל׳ שבט תשפ״ב ג'

 02/02/2022 ב׳ דר"ח מו"ק כ״א         תענית א׳         א׳ אדר א' תשפ״ב ד'

 03/02/2022   כ״ב מו"ק         תענית ב׳         ב׳ אדר א' תשפ״ב ה'

 04/02/2022   מו"ק כ״ג                   ג׳ אדר א' תשפ״ב ו'

 05/02/2022   מו"ק כ״ד                   ד׳ אדר א' תשפ״ב ז' 

 06/02/2022   מו"ק כ״ה         תענית ג׳         ה׳ אדר א' תשפ״ב א'

 07/02/2022   כ״ומו"ק          תענית ד׳         ו׳ אדר א' תשפ״ב ב'

 08/02/2022   מו"ק כ״ז         תענית ה׳         ז׳ אדר א' תשפ״ב ג'

 09/02/2022   מו"ק כ״ח         תענית ו׳         ח׳ אדר א' תשפ״ב ד'

 10/02/2022   מו"ק כ״ט         תענית ז׳         ט׳ אדר א' תשפ״ב ה'

 11/02/2022   חגיגה ב׳                   י׳ אדר א' תשפ״ב ו'

 12/02/2022   חגיגה ג׳                   י״א אדר א' תשפ״ב ז' 

 13/02/2022   חגיגה ד׳         תענית ח׳         י״ב אדר א' תשפ״ב א'

 14/02/2022   חגיגה ה׳         תענית ט׳         י״ג אדר א' תשפ״ב ב'

 15/02/2022 פורים קטן חגיגה ו׳         י׳תענית          י״ד אדר א' תשפ״ב ג'

 16/02/2022 שושן פורים קטן חגיגה ז׳         תענית י״א         ט״ו אדר א' תשפ״ב ד'

 17/02/2022   חגיגה ח׳         תענית י״ב         ט״ז אדר א' תשפ״ב ה'

 18/02/2022   חגיגה ט׳                   י״ז אדר א' תשפ״ב ו'

 19/02/2022   חגיגה י׳                   י״ח אדר א' תשפ״ב ז' 

 20/02/2022   חגיגה י״א         תענית י״ג         י״ט אדר א' תשפ״ב א'

 21/02/2022   חגיגה י״ב         תענית י״ד         כ׳ אדר א' תשפ״ב ב'

 22/02/2022   חגיגה י״ג         תענית ט״ו         כ״א אדר א' תשפ״ב ג'

 23/02/2022   חגיגה י״ד         תענית ט״ז         כ״ב אדר א' תשפ״ב ד'

 24/02/2022   חגיגה ט״ו         תענית י״ז         כ״ג אדר א' תשפ״ב ה'

 25/02/2022   חגיגה ט״ז                   כ״ד אדר א' תשפ״ב ו'

 26/02/2022   חגיגה י״ז                   כ״ה אדר א' תשפ״ב ז' 

 27/02/2022   חגיגה י״ח         תענית י״ח         כ״ו אדר א' תשפ״ב א'

 28/02/2022   חגיגה י״ט         תענית י״ט         כ״ז אדר א' תשפ״ב ב'

 01/03/2022   חגיגה כ׳         תענית כ׳         כ״ח אדר א' תשפ״ב ג'

 02/03/2022 ער"ח חגיגה כ״א         תענית כ״א         כ״ט אדר א' תשפ״ב ד'

 03/03/2022 א׳ דר"ח חגיגה כ״ב         תענית כ״ב         ל׳ אדר א' תשפ״ב ה'

 04/03/2022 ב׳ דר"ח חגיגה כ״ג                   א׳ אדר ב' תשפ״ב ו'

 05/03/2022   חגיגה כ״ד                   ב׳ אדר ב' תשפ״ב ז' 

 06/03/2022   חגיגה כ״ה         תענית כ״ג         ג׳ אדר ב' תשפ״ב א'

 07/03/2022   חגיגה כ״ו         תענית כ״ד         ד׳ אדר ב' תשפ״ב ב'



20 
 

 08/03/2022   חגיגה כ״ז         תענית כ״ה         ה׳ אדר ב' תשפ״ב ג'

 09/03/2022   ב׳יבמות          תענית כ״ו         ו׳ אדר ב' תשפ״ב ד'

 10/03/2022   יבמות ג׳         מגילה א׳         ז׳ אדר ב' תשפ״ב ה'

 11/03/2022   יבמות ד׳                   ח׳ אדר ב' תשפ״ב ו'

 12/03/2022   יבמות ה׳                   ט׳ אדר ב' תשפ״ב ז' 

 13/03/2022   ו׳יבמות          מגילה ב׳         י׳ אדר ב' תשפ״ב א'

 14/03/2022   יבמות ז׳         מגילה ג׳         י״א אדר ב' תשפ״ב ב'

 15/03/2022   יבמות ח׳         מגילה ד׳         י״ב אדר ב' תשפ״ב ג'

 16/03/2022 תענית אסתר יבמות ט׳         מגילה ה׳         י״ג אדר ב' תשפ״ב ד'

 17/03/2022 פורים יבמות י׳         מגילה ו׳         י״ד אדר ב' תשפ״ב ה'

 18/03/2022 שושן פורים יבמות י״א                   ט״ו אדר ב' תשפ״ב ו'

 19/03/2022   יבמות י״ב                   ט״ז אדר ב' תשפ״ב ז' 

 20/03/2022   יבמות י״ג         מגילה ז׳         י״ז אדר ב' תשפ״ב א'

 21/03/2022   יבמות י״ד         מגילה ח׳         אדר ב' תשפ״בי״ח  ב'

 22/03/2022   יבמות ט״ו         מגילה ט׳         י״ט אדר ב' תשפ״ב ג'

 23/03/2022   יבמות ט״ז         מגילה י׳         כ׳ אדר ב' תשפ״ב ד'

 24/03/2022   יבמות י״ז         מגילה י״א         כ״א אדר ב' תשפ״ב ה'

 25/03/2022   יבמות י״ח                   כ״ב אדר ב' תשפ״ב ו'

 26/03/2022   יבמות י״ט                   כ״ג אדר ב' תשפ״ב ז' 

 27/03/2022   יבמות כ׳         מגילה י״ב         כ״ד אדר ב' תשפ״ב א'

 28/03/2022   יבמות כ״א         מגילה י״ג         כ״ה אדר ב' תשפ״ב ב'

 29/03/2022   יבמות כ״ב         מגילה י״ד         כ״ו אדר ב' תשפ״ב ג'

 30/03/2022   יבמות כ״ג         מגילה ט״ו         כ״ז אדר ב' תשפ״ב ד'

 31/03/2022   יבמות כ״ד         מגילה ט״ז         כ״ח אדר ב' תשפ״ב ה'

 01/04/2022 ער"ח יבמות כ״ה                   כ״ט אדר ב' תשפ״ב ו'

 02/04/2022 ר"ח יבמות כ״ו                   א׳ ניסן תשפ״ב ז' 

 03/04/2022   יבמות כ״ז                   ב׳ ניסן תשפ״ב א'

 04/04/2022   יבמות כ״ח                   ג׳ ניסן תשפ״ב ב'

 05/04/2022   יבמות כ״ט                   ד׳ ניסן תשפ״ב ג'

 06/04/2022   יבמות ל׳                   ה׳ ניסן תשפ״ב ד'

 07/04/2022   יבמות ל״א                   ו׳ ניסן תשפ״ב ה'

 08/04/2022   יבמות ל״ב                   ז׳ ניסן תשפ״ב ו'

 09/04/2022   יבמות ל״ג                   ח׳ ניסן תשפ״ב ז' 

 10/04/2022   יבמות ל״ד                   ט׳ ניסן תשפ״ב א'

 11/04/2022   יבמות ל״ה                   י׳ ניסן תשפ״ב ב'

 12/04/2022   יבמות ל״ו                   י״א ניסן תשפ״ב ג'

 13/04/2022   יבמות ל״ז                   י״ב ניסן תשפ״ב ד'

 14/04/2022   יבמות ל״ח                   ניסן תשפ״ב י״ג ה'

 15/04/2022 ערב פסח יבמות ל״ט                   י״ד ניסן תשפ״ב ו'

 16/04/2022 א׳ דפסח בשבת יבמות מ׳                   ט״ו ניסן תשפ״ב ז' 

 17/04/2022 חוה״מ פסח יבמות מ״א                   ט״ז ניסן תשפ״ב א'

 18/04/2022 חוה״מ פסח יבמות מ״ב                   י״ז ניסן תשפ״ב ב'

 19/04/2022 חוה״מ פסח יבמות מ״ג                   י״ח ניסן תשפ״ב ג'

 20/04/2022 חוה״מ פסח יבמות מ״ד                   י״ט ניסן תשפ״ב ד'

 21/04/2022 חוה״מ פסח מ״ה יבמות                   כ׳ ניסן תשפ״ב ה'

 22/04/2022 שביעי של פסח יבמות מ״ו                   כ״א ניסן תשפ״ב ו'

 23/04/2022 אסרו חג יבמות מ״ז                   כ״ב ניסן תשפ״ב ז' 

 24/04/2022   יבמות מ״ח                   כ״ג ניסן תשפ״ב א'

 25/04/2022   יבמות מ״ט                   כ״ד ניסן תשפ״ב ב'

 26/04/2022   יבמות נ׳                   כ״ה ניסן תשפ״ב ג'
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 27/04/2022   יבמות נ״א                   כ״ו ניסן תשפ״ב ד'

 28/04/2022   יבמות נ״ב                   כ״ז ניסן תשפ״ב ה'

 29/04/2022   יבמות נ״ג                   כ״ח ניסן תשפ״ב ו'

 30/04/2022 ער"ח יבמות נ״ד                   כ״ט ניסן תשפ״ב ז' 

 01/05/2022 א׳ דר"ח יבמות נ״ה         מגילה י״ז         ל׳ ניסן תשפ״ב א'

 02/05/2022 ב׳ דר"ח יבמות נ״ו         מגילה י״ח         א׳ אייר תשפ״ב ב'

 03/05/2022   יבמות נ״ז         מגילה י״ט         ב׳ אייר תשפ״ב ג'

 04/05/2022   יבמות נ״ח         מגילה כ׳         ג׳ אייר תשפ״ב ד'

 05/05/2022   יבמות נ״ט         מגילה כ״א         ד׳ אייר תשפ״ב ה'

 06/05/2022   יבמות ס׳                   ה׳ אייר תשפ״ב ו'

 07/05/2022   יבמות ס״א                   ו׳ אייר תשפ״ב ז' 

 08/05/2022   יבמות ס״ב         מגילה כ״ב         ז׳ אייר תשפ״ב א'

 09/05/2022 תענית שני קמא יבמות ס״ג         מגילה כ״ג         ח׳ אייר תשפ״ב ב'

 10/05/2022   יבמות ס״ד         מגילה כ״ד         ט׳ אייר תשפ״ב ג'

 11/05/2022   יבמות ס״ה         מגילה כ״ה         תשפ״בי׳ אייר  ד'

 12/05/2022 תענית חמישי יבמות ס״ו         מגילה כ״ו         י״א אייר תשפ״ב ה'

 13/05/2022   יבמות ס״ז                   י״ב אייר תשפ״ב ו'

 14/05/2022   יבמות ס״ח                   י״ג אייר תשפ״ב ז' 

 15/05/2022 פסח שני יבמות ס״ט         מגילה כ״ז         י״ד אייר תשפ״ב א'

 16/05/2022 תענית שני בתרא יבמות ע׳         מגילה כ״ח         ט״ו אייר תשפ״ב ב'

 17/05/2022   יבמות ע״א         מגילה כ״ט         ט״ז אייר תשפ״ב ג'

 18/05/2022   יבמות ע״ב         מגילה ל׳         י״ז אייר תשפ״ב ד'

 19/05/2022 ל״ג בעומר יבמות ע״ג         מגילה ל״א         י״ח אייר תשפ״ב ה'

 20/05/2022   יבמות ע״ד                   י״ט אייר תשפ״ב ו'

 21/05/2022   יבמות ע״ה                   כ׳ אייר תשפ״ב ז' 

 22/05/2022   יבמות ע״ו         מגילה ל״ב         כ״א אייר תשפ״ב א'

 23/05/2022   יבמות ע״ז         מגילה ל״ג         כ״ב אייר תשפ״ב ב'

 24/05/2022   יבמות ע״ח         מגילה ל״ד         כ״ג אייר תשפ״ב ג'

 25/05/2022   יבמות ע״ט         מו"ק א׳         כ״ד אייר תשפ״ב ד'

 26/05/2022   יבמות פ׳         מו"ק ב׳         תשפ״בכ״ה אייר  ה'

 27/05/2022   יבמות פ״א                   כ״ו אייר תשפ״ב ו'

 28/05/2022   יבמות פ״ב                   כ״ז אייר תשפ״ב ז' 

 29/05/2022   יבמות פ״ג         מו"ק ג׳         כ״ח אייר תשפ״ב א'

 30/05/2022 ער"ח יבמות פ״ד         מו"ק ד׳         תשפ״בכ״ט אייר  ב'

 31/05/2022 ר"ח יבמות פ״ה         מו"ק ה׳         א׳ סיון תשפ״ב ג'

 01/06/2022   יבמות פ״ו         מו"ק ו׳         ב׳ סיון תשפ״ב ד'

 02/06/2022   יבמות פ״ז         מו"ק ז׳         ג׳ סיון תשפ״ב ה'

 03/06/2022   יבמות פ״ח                   ד׳ סיון תשפ״ב ו'

 04/06/2022 ערב שבועות יבמות פ״ט                   ה׳ סיון תשפ״ב ז' 

 05/06/2022 שבועות יבמות צ׳         מו"ק ח׳         ו׳ סיון תשפ״ב א'

 06/06/2022 אסרו חג יבמות צ״א         מו"ק ט׳         ז׳ סיון תשפ״ב ב'

 07/06/2022   יבמות צ״ב         מו"ק י׳         ח׳ סיון תשפ״ב ג'

 08/06/2022   יבמות צ״ג         מו"ק י״א         ט׳ סיון תשפ״ב ד'

 09/06/2022   יבמות צ״ד         מו"ק י״ב         י׳ סיון תשפ״ב ה'

 10/06/2022   יבמות צ״ה                   י״א סיון תשפ״ב ו'

 11/06/2022   יבמות צ״ו                   י״ב סיון תשפ״ב ז' 

 12/06/2022   יבמות צ״ז         מו"ק י״ג         י״ג סיון תשפ״ב א'

 13/06/2022   יבמות צ״ח         מו"ק י״ד         י״ד סיון תשפ״ב ב'

 14/06/2022   צ״ט יבמות         מו"ק ט״ו         ט״ו סיון תשפ״ב ג'

 15/06/2022   יבמות ק׳         מו"ק ט״ז         ט״ז סיון תשפ״ב ד'
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 16/06/2022   יבמות ק״א         מו"ק י״ז         י״ז סיון תשפ״ב ה'

 17/06/2022   יבמות ק״ב                   י״ח סיון תשפ״ב ו'

 18/06/2022   ק״גיבמות                    י״ט סיון תשפ״ב ז' 

 19/06/2022   יבמות ק״ד         מו"ק י״ח         כ׳ סיון תשפ״ב א'

 20/06/2022   יבמות ק״ה         מו"ק י״ט         כ״א סיון תשפ״ב ב'

 21/06/2022   יבמות ק״ו         חגיגה א׳         כ״ב סיון תשפ״ב ג'

 22/06/2022   יבמות ק״ז         חגיגה ב׳         כ״ג סיון תשפ״ב ד'

 23/06/2022   יבמות ק״ח         חגיגה ג׳         כ״ד סיון תשפ״ב ה'

 24/06/2022   יבמות ק״ט                   כ״ה סיון תשפ״ב ו'

 25/06/2022   יבמות ק״י                   כ״ו סיון תשפ״ב ז' 

 26/06/2022   יבמות קי״א         חגיגה ד׳         כ״ז סיון תשפ״ב א'

 27/06/2022   יבמות קי״ב         חגיגה ה׳         כ״ח סיון תשפ״ב ב'

 28/06/2022 ער"ח יבמות קי״ג         חגיגה ו׳         כ״ט סיון תשפ״ב ג'

 29/06/2022 א׳ דר"ח יבמות קי״ד         חגיגה ז׳         ל׳ סיון תשפ״ב ד'

 30/06/2022 ב׳ דר"ח יבמות קט״ו         חגיגה ח׳         תשפ״בא׳ תמוז  ה'

 01/07/2022   יבמות קט״ז                   ב׳ תמוז תשפ״ב ו'

 02/07/2022   יבמות קי״ז                   ג׳ תמוז תשפ״ב ז' 

 03/07/2022   יבמות קי״ח         חגיגה ט׳         ד׳ תמוז תשפ״ב א'

 04/07/2022   יבמות קי״ט         חגיגה י׳         תמוז תשפ״בה׳  ב'

 05/07/2022   יבמות ק״כ         חגיגה י״א         ו׳ תמוז תשפ״ב ג'

 06/07/2022   יבמות קכ״א         חגיגה י״ב         ז׳ תמוז תשפ״ב ד'

 07/07/2022   יבמות קכ״ב         חגיגה י״ג         ח׳ תמוז תשפ״ב ה'

 08/07/2022   כתובות ב׳                   ט׳ תמוז תשפ״ב ו'

 09/07/2022   כתובות ג׳                   י׳ תמוז תשפ״ב ז' 

 10/07/2022   כתובות ד׳         חגיגה י״ד         י״א תמוז תשפ״ב א'

 11/07/2022   כתובות ה׳         חגיגה ט״ו         י״ב תמוז תשפ״ב ב'

 12/07/2022   כתובות ו׳         חגיגה ט״ז         י״ג תמוז תשפ״ב ג'

 13/07/2022   כתובות ז׳         חגיגה י״ז         י״ד תמוז תשפ״ב ד'

 14/07/2022   כתובות ח׳         חגיגה י״ח         ט״ו תמוז תשפ״ב ה'

 15/07/2022   כתובות ט׳                   ט״ז תמוז תשפ״ב ו'

 16/07/2022   כתובות י׳                   י״ז תמוז תשפ״ב ז' 

 17/07/2022 צום י״ז בתמוז נדחה כתובות י״א         חגיגה י״ט         י״ח תמוז תשפ״ב א'

 18/07/2022   כתובות י״ב         חגיגה כ׳         י״ט תמוז תשפ״ב ב'

 19/07/2022   כתובות י״ג         חגיגה כ״א         כ׳ תמוז תשפ״ב ג'

 20/07/2022   כתובות י״ד         חגיגה כ״ב         כ״א תמוז תשפ״ב ד'

 21/07/2022   כתובות ט״ו         יבמות א׳         כ״ב תמוז תשפ״ב ה'

 22/07/2022   כתובות ט״ז                   כ״ג תמוז תשפ״ב ו'

 23/07/2022   כתובות י״ז                   תמוז תשפ״ב כ״ד ז' 

 24/07/2022   כתובות י״ח         יבמות ב׳         כ״ה תמוז תשפ״ב א'

 25/07/2022   כתובות י״ט         יבמות ג׳         כ״ו תמוז תשפ״ב ב'

 26/07/2022   כתובות כ׳         יבמות ד׳         כ״ז תמוז תשפ״ב ג'

 27/07/2022   כתובות כ״א         יבמות ה׳         כ״ח תמוז תשפ״ב ד'

 28/07/2022 ער"ח כתובות כ״ב         יבמות ו׳         כ״ט תמוז תשפ״ב ה'

 29/07/2022 ר"ח כתובות כ״ג                   א׳ אב תשפ״ב ו'

 30/07/2022   כתובות כ״ד                   ב׳ אב תשפ״ב ז' 

 31/07/2022   כתובות כ״ה         יבמות ז׳         ג׳ אב תשפ״ב א'

 01/08/2022   כתובות כ״ו         יבמות ח׳         ד׳ אב תשפ״ב ב'

 02/08/2022   כתובות כ״ז         יבמות ט׳         ה׳ אב תשפ״ב ג'

 03/08/2022   כ״חכתובות          יבמות י׳         ו׳ אב תשפ״ב ד'

 04/08/2022   כתובות כ״ט         יבמות י״א         ז׳ אב תשפ״ב ה'
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 05/08/2022 ערב ת"ב כתובות ל׳                   ח׳ אב תשפ״ב ו'

 06/08/2022   כתובות ל״א                   ט׳ אב תשפ״ב ז' 

 07/08/2022 ת"ב נדחהצום  כתובות ל״ב                   י׳ אב תשפ״ב א'

 08/08/2022   כתובות ל״ג                   י״א אב תשפ״ב ב'

 09/08/2022   כתובות ל״ד                   י״ב אב תשפ״ב ג'

 10/08/2022   כתובות ל״ה                   י״ג אב תשפ״ב ד'

 11/08/2022   כתובות ל״ו                   י״ד אב תשפ״ב ה'

 12/08/2022 ט״ו באב כתובות ל״ז                   ט״ו אב תשפ״ב ו'

 13/08/2022   כתובות ל״ח                   ט״ז אב תשפ״ב ז' 

 14/08/2022   כתובות ל״ט                   י״ז אב תשפ״ב א'

 15/08/2022   כתובות מ׳                   י״ח אב תשפ״ב ב'

 16/08/2022   כתובות מ״א                   תשפ״בי״ט אב  ג'

 17/08/2022   כתובות מ״ב                   כ׳ אב תשפ״ב ד'

 18/08/2022   כתובות מ״ג                   כ״א אב תשפ״ב ה'

 19/08/2022   כתובות מ״ד                   כ״ב אב תשפ״ב ו'

 20/08/2022   כתובות מ״ה                   כ״ג אב תשפ״ב ז' 

 21/08/2022   כתובות מ״ו                   כ״ד אב תשפ״ב א'

 22/08/2022   כתובות מ״ז                   כ״ה אב תשפ״ב ב'

 23/08/2022   כתובות מ״ח                   כ״ו אב תשפ״ב ג'

 24/08/2022   כתובות מ״ט                   כ״ז אב תשפ״ב ד'

 25/08/2022   כתובות נ׳                   כ״ח אב תשפ״ב ה'

 26/08/2022 ער"ח כתובות נ״א                   כ״ט אב תשפ״ב ו'

 27/08/2022 שבת ר"ח כתובות נ״ב                   ל׳ אב תשפ״ב ז' 

 28/08/2022 דר"חב׳  כתובות נ״ג         יבמות י״ב         א׳ אלול תשפ״ב א'

 29/08/2022   כתובות נ״ד         יבמות י״ג         ב׳ אלול תשפ״ב ב'

 30/08/2022   כתובות נ״ה         יבמות י״ד         ג׳ אלול תשפ״ב ג'

 31/08/2022   כתובות נ״ו         יבמות ט״ו         ד׳ אלול תשפ״ב ד'

 01/09/2022   כתובות נ״ז         יבמות ט״ז         ה׳ אלול תשפ״ב ה'

 02/09/2022   כתובות נ״ח                   ו׳ אלול תשפ״ב ו'

 03/09/2022   כתובות נ״ט                   ז׳ אלול תשפ״ב ז' 

 04/09/2022   כתובות ס׳         יבמות י״ז         ח׳ אלול תשפ״ב א'

 05/09/2022   כתובות ס״א         יבמות י״ח         ט׳ אלול תשפ״ב ב'

 06/09/2022   כתובות ס״ב         יבמות י״ט         י׳ אלול תשפ״ב ג'

 07/09/2022   כתובות ס״ג         יבמות כ׳         י״א אלול תשפ״ב ד'

 08/09/2022   כתובות ס״ד         יבמות כ״א         י״ב אלול תשפ״ב ה'

 09/09/2022   כתובות ס״ה                   י״ג אלול תשפ״ב ו'

 10/09/2022   כתובות ס״ו                   י״ד אלול תשפ״ב ז' 

 11/09/2022   כתובות ס״ז         יבמות כ״ב         ט״ו אלול תשפ״ב א'

 12/09/2022   כתובות ס״ח         יבמות כ״ג         ט״ז אלול תשפ״ב ב'

 13/09/2022   כתובות ס״ט         יבמות כ״ד         תשפ״בי״ז אלול  ג'

 14/09/2022   כתובות ע׳         יבמות כ״ה         י״ח אלול תשפ״ב ד'

 15/09/2022   כתובות ע״א         יבמות כ״ו         י״ט אלול תשפ״ב ה'

 16/09/2022   כתובות ע״ב                   כ׳ אלול תשפ״ב ו'

 17/09/2022   כתובות ע״ג                   כ״א אלול תשפ״ב ז' 

 18/09/2022 א׳ דסליחות כתובות ע״ד         יבמות כ״ז         כ״ב אלול תשפ״ב א'

 19/09/2022   כתובות ע״ה         יבמות כ״ח         כ״ג אלול תשפ״ב ב'

 20/09/2022   כתובות ע״ו         יבמות כ״ט         כ״ד אלול תשפ״ב ג'

 21/09/2022   כתובות ע״ז         יבמות ל׳         כ״ה אלול תשפ״ב ד'

 22/09/2022   כתובות ע״ח         יבמות ל״א         כ״ו אלול תשפ״ב ה'

 23/09/2022   כתובות ע״ט                   כ״ז אלול תשפ״ב ו'
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 24/09/2022   כתובות פ׳                   כ״ח אלול תשפ״ב ז' 

 25/09/2022 ערב ר"ה כתובות פ״א         יבמות ל״ב         כ״ט אלול תשפ״ב א'

 תשפ"ג –לוח כולל ירושלמי 

 26/09/2022 א׳ דר"ה כתובות פ״ב         יבמות ל״ג         א׳ תשרי תשפ״ג ב'

 27/09/2022 ב׳ דר"ה כתובות פ״ג         יבמות ל״ד         ב׳ תשרי תשפ״ג ג'

 28/09/2022 צום גדליה כתובות פ״ד         יבמות ל״ה         ג׳ תשרי תשפ״ג ד'

 29/09/2022   כתובות פ״ה         יבמות ל״ו         ד׳ תשרי תשפ״ג ה'

 30/09/2022   כתובות פ״ו                   ה׳ תשרי תשפ״ג ו'

 01/10/2022   כתובות פ״ז                   ו׳ תשרי תשפ״ג ז' 

 02/10/2022   כתובות פ״ח         יבמות ל״ז         ז׳ תשרי תשפ״ג א'

 03/10/2022   כתובות פ״ט         יבמות ל״ח         ח׳ תשרי תשפ״ג ב'

 04/10/2022 ערב יו"כ כתובות צ׳                   ט׳ תשרי תשפ״ג ג'

 05/10/2022 יו"כ כתובות צ״א                   י׳ תשרי תשפ״ג ד'

 06/10/2022   כתובות צ״ב                   י״א תשרי תשפ״ג ה'

 07/10/2022   כתובות צ״ג                   י״ב תשרי תשפ״ג ו'

 08/10/2022   כתובות צ״ד                   י״ג תשרי תשפ״ג ז' 

 09/10/2022 ערב סוכות כתובות צ״ה                   י״ד תשרי תשפ״ג א'

 10/10/2022 סוכות כתובות צ״ו                   ט״ו תשרי תשפ״ג ב'

 11/10/2022 חוה״מ סוכות כתובות צ״ז                   ט״ז תשרי תשפ״ג ג'

 12/10/2022 חוה״מ סוכות כתובות צ״ח                   י״ז תשרי תשפ״ג ד'

 13/10/2022 חוה״מ סוכות כתובות צ״ט                   תשפ״גי״ח תשרי  ה'

 14/10/2022 חוה״מ סוכות כתובות ק׳                   י״ט תשרי תשפ״ג ו'

 15/10/2022 שבת חוה״מ סוכות כתובות ק״א                   כ׳ תשרי תשפ״ג ז' 

 16/10/2022 הושענא רבא כתובות ק״ב                   כ״א תשרי תשפ״ג א'

 17/10/2022 שמחת תורה כתובות ק״ג                   כ״ב תשרי תשפ״ג ב'

 18/10/2022 אסרו חג כתובות ק״ד                   כ״ג תשרי תשפ״ג ג'

 19/10/2022   כתובות ק״ה                   כ״ד תשרי תשפ״ג ד'

 20/10/2022   כתובות ק״ו                   כ״ה תשרי תשפ״ג ה'

 21/10/2022   כתובות ק״ז                   כ״ו תשרי תשפ״ג ו'

 22/10/2022   כתובות ק״ח                   כ״ז תשרי תשפ״ג ז' 

 23/10/2022   כתובות ק״ט                   כ״ח תשרי תשפ״ג א'

 24/10/2022 ער"ח כתובות ק״י                   כ״ט תשרי תשפ״ג ב'

 25/10/2022 א׳ דר"ח כתובות קי״א         יבמות ל״ט         ל׳ תשרי תשפ״ג ג'

 26/10/2022 ב׳ דר"ח כתובות קי״ב         יבמות מ׳         א׳ חשון תשפ״ג ד'

 27/10/2022   נדרים ב׳         יבמות מ״א         ב׳ חשון תשפ״ג ה'

 28/10/2022   נדרים ג׳                   ג׳ חשון תשפ״ג ו'

 29/10/2022   נדרים ד׳                   ד׳ חשון תשפ״ג ז' 

 30/10/2022   נדרים ה׳         יבמות מ״ב         ה׳ חשון תשפ״ג א'

 31/10/2022 תענית שני קמא נדרים ו׳         יבמות מ״ג         ו׳ חשון תשפ״ג ב'

 01/11/2022 שאילת גשמים בא״י נדרים ז׳         יבמות מ״ד         ז׳ חשון תשפ״ג ג'

 02/11/2022   נדרים ח׳         יבמות מ״ה         ח׳ חשון תשפ״ג ד'

 03/11/2022 תענית חמישי נדרים ט׳         יבמות מ״ו         ט׳ חשון תשפ״ג ה'

 04/11/2022   נדרים י׳                   י׳ חשון תשפ״ג ו'

 05/11/2022   נדרים י״א                   י״א חשון תשפ״ג ז' 

 06/11/2022   נדרים י״ב         יבמות מ״ז         י״ב חשון תשפ״ג א'

 07/11/2022 תענית שני בתרא נדרים י״ג         יבמות מ״ח         י״ג חשון תשפ״ג ב'

 08/11/2022   נדרים י״ד         מ״טיבמות          י״ד חשון תשפ״ג ג'

 09/11/2022   נדרים ט״ו         יבמות נ׳         ט״ו חשון תשפ״ג ד'

 10/11/2022   נדרים ט״ז         יבמות נ״א         ט״ז חשון תשפ״ג ה'
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 11/11/2022   נדרים י״ז                   י״ז חשון תשפ״ג ו'

 12/11/2022   נדרים י״ח                   י״ח חשון תשפ״ג ז' 

 13/11/2022   נדרים י״ט         יבמות נ״ב         י״ט חשון תשפ״ג א'

 14/11/2022   נדרים כ׳         יבמות נ״ג         כ׳ חשון תשפ״ג ב'

 15/11/2022   נדרים כ״א         יבמות נ״ד         כ״א חשון תשפ״ג ג'

 16/11/2022   נדרים כ״ב         יבמות נ״ה         כ״ב חשון תשפ״ג ד'

 17/11/2022   נדרים כ״ג         יבמות נ״ו         כ״ג חשון תשפ״ג ה'

 18/11/2022   נדרים כ״ד                   כ״ד חשון תשפ״ג ו'

 19/11/2022   נדרים כ״ה                   כ״ה חשון תשפ״ג ז' 

 20/11/2022   נדרים כ״ו         יבמות נ״ז         כ״ו חשון תשפ״ג א'

 21/11/2022   נדרים כ״ז         יבמות נ״ח         כ״ז חשון תשפ״ג ב'

 22/11/2022   נדרים כ״ח         יבמות נ״ט         כ״ח חשון תשפ״ג ג'

 23/11/2022 ער"ח נדרים כ״ט         יבמות ס׳         כ״ט חשון תשפ״ג ד'

 24/11/2022 א׳ דר"ח נדרים ל׳         יבמות ס״א         ל׳ חשון תשפ״ג ה'

 25/11/2022 ב׳ דר"ח נדרים ל״א                   א׳ כסליו תשפ״ג ו'

 26/11/2022   נדרים ל״ב                   ב׳ כסליו תשפ״ג ז' 

 27/11/2022   נדרים ל״ג         יבמות ס״ב         ג׳ כסליו תשפ״ג א'

 28/11/2022   נדרים ל״ד         יבמות ס״ג         ד׳ כסליו תשפ״ג ב'

 29/11/2022   נדרים ל״ה         יבמות ס״ד         ה׳ כסליו תשפ״ג ג'

 30/11/2022   נדרים ל״ו         יבמות ס״ה         ו׳ כסליו תשפ״ג ד'

 01/12/2022   נדרים ל״ז         יבמות ס״ו         ז׳ כסליו תשפ״ג ה'

 02/12/2022   נדרים ל״ח                   ח׳ כסליו תשפ״ג ו'

 03/12/2022   נדרים ל״ט                   ט׳ כסליו תשפ״ג ז' 

 04/12/2022   נדרים מ׳         יבמות ס״ז         י׳ כסליו תשפ״ג א'

 05/12/2022   נדרים מ״א         יבמות ס״ח         י״א כסליו תשפ״ג ב'

 06/12/2022   נדרים מ״ב         יבמות ס״ט         י״ב כסליו תשפ״ג ג'

 07/12/2022   נדרים מ״ג         יבמות ע׳         י״ג כסליו תשפ״ג ד'

 08/12/2022   נדרים מ״ד         יבמות ע״א         י״ד כסליו תשפ״ג ה'

 09/12/2022   נדרים מ״ה                   ט״ו כסליו תשפ״ג ו'

 10/12/2022   נדרים מ״ו                   ט״ז כסליו תשפ״ג ז' 

 11/12/2022   נדרים מ״ז         יבמות ע״ב         י״ז כסליו תשפ״ג א'

 12/12/2022   נדרים מ״ח         יבמות ע״ג         י״ח כסליו תשפ״ג ב'

 13/12/2022   נדרים מ״ט         יבמות ע״ד         תשפ״גי״ט כסליו  ג'

 14/12/2022   נדרים נ׳         יבמות ע״ה         כ׳ כסליו תשפ״ג ד'

 15/12/2022   נדרים נ״א         יבמות ע״ו         כ״א כסליו תשפ״ג ה'

 16/12/2022   נדרים נ״ב                   כ״ב כסליו תשפ״ג ו'

 17/12/2022   נדרים נ״ג                   כ״ג כסליו תשפ״ג ז' 

 18/12/2022   נדרים נ״ד         יבמות ע״ז         כ״ד כסליו תשפ״ג א'

 19/12/2022 א׳ דחנוכה נדרים נ״ה         יבמות ע״ח         כ״ה כסליו תשפ״ג ב'

 20/12/2022 ב׳ דחנוכה נ״ונדרים          יבמות ע״ט         כ״ו כסליו תשפ״ג ג'

 21/12/2022 ג׳ דחנוכה נדרים נ״ז         יבמות פ׳         כ״ז כסליו תשפ״ג ד'

 22/12/2022 ד׳ דחנוכה נדרים נ״ח         יבמות פ״א         כ״ח כסליו תשפ״ג ה'

 23/12/2022 ה׳ דחנוכה ערב ר״ח נדרים נ״ט                   כ״ט כסליו תשפ״ג ו'

 24/12/2022 ו׳ דחנוכה ר״ח נדרים ס׳                   ל׳ כסליו תשפ״ג ז' 

 25/12/2022 ז׳ דחנוכה ר״ח נדרים ס״א         יבמות פ״ב         א׳ טבת תשפ״ג א'

 26/12/2022 זאת חנוכה נדרים ס״ב         יבמות פ״ג         ב׳ טבת תשפ״ג ב'

 27/12/2022   נדרים ס״ג         פ״דיבמות          ג׳ טבת תשפ״ג ג'

 28/12/2022   נדרים ס״ד         יבמות פ״ה         ד׳ טבת תשפ״ג ד'

 29/12/2022   נדרים ס״ה         כתובות א׳         ה׳ טבת תשפ״ג ה'

 30/12/2022   נדרים ס״ו                   ו׳ טבת תשפ״ג ו'
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 31/12/2022   נדרים ס״ז                   ז׳ טבת תשפ״ג ז' 

 01/01/2023   נדרים ס״ח         כתובות ב׳         ח׳ טבת תשפ״ג א'

 02/01/2023   נדרים ס״ט         כתובות ג׳         ט׳ טבת תשפ״ג ב'

 03/01/2023 עשרה בטבת נדרים ע׳         כתובות ד׳         י׳ טבת תשפ״ג ג'

 04/01/2023   נדרים ע״א         כתובות ה׳         י״א טבת תשפ״ג ד'

 05/01/2023   נדרים ע״ב         כתובות ו׳         י״ב טבת תשפ״ג ה'

 06/01/2023   נדרים ע״ג                   י״ג טבת תשפ״ג ו'

 07/01/2023   נדרים ע״ד                   י״ד טבת תשפ״ג ז' 

 08/01/2023   נדרים ע״ה         כתובות ז׳         ט״ו טבת תשפ״ג א'

 09/01/2023   נדרים ע״ו         כתובות ח׳         ט״ז טבת תשפ״ג ב'

 10/01/2023   נדרים ע״ז         כתובות ט׳         י״ז טבת תשפ״ג ג'

 11/01/2023   נדרים ע״ח         כתובות י׳         י״ח טבת תשפ״ג ד'

 12/01/2023   נדרים ע״ט         כתובות י״א         תשפ״גי״ט טבת  ה'

 13/01/2023   נדרים פ׳                   כ׳ טבת תשפ״ג ו'

 14/01/2023   נדרים פ״א                   כ״א טבת תשפ״ג ז' 

 15/01/2023   נדרים פ״ב         כתובות י״ב         כ״ב טבת תשפ״ג א'

 16/01/2023   נדרים פ״ג         כתובות י״ג         תשפ״גכ״ג טבת  ב'

 17/01/2023   נדרים פ״ד         כתובות י״ד         כ״ד טבת תשפ״ג ג'

 18/01/2023   נדרים פ״ה         כתובות ט״ו         כ״ה טבת תשפ״ג ד'

 19/01/2023   נדרים פ״ו         כתובות ט״ז         כ״ו טבת תשפ״ג ה'

 20/01/2023   נדרים פ״ז                   כ״ז טבת תשפ״ג ו'

 21/01/2023   נדרים פ״ח                   כ״ח טבת תשפ״ג ז' 

 22/01/2023 ער"ח נדרים פ״ט         כתובות י״ז         כ״ט טבת תשפ״ג א'

 23/01/2023 ר"ח נדרים צ׳         כתובות י״ח         א׳ שבט תשפ״ג ב'

 24/01/2023   נדרים צ״א         כתובות י״ט         ב׳ שבט תשפ״ג ג'

 25/01/2023   נזיר ב׳         כתובות כ׳         ג׳ שבט תשפ״ג ד'

 26/01/2023   נזיר ג׳         כתובות כ״א         ד׳ שבט תשפ״ג ה'

 27/01/2023   נזיר ד׳                   ה׳ שבט תשפ״ג ו'

 28/01/2023   נזיר ה׳                   ו׳ שבט תשפ״ג ז' 

 29/01/2023   נזיר ו׳         כתובות כ״ב         ז׳ שבט תשפ״ג א'

 30/01/2023   נזיר ז׳         כתובות כ״ג         ח׳ שבט תשפ״ג ב'

 31/01/2023   נזיר ח׳         כתובות כ״ד         ט׳ שבט תשפ״ג ג'

 01/02/2023   נזיר ט׳         כתובות כ״ה         י׳ שבט תשפ״ג ד'

 02/02/2023   נזיר י׳         כתובות כ״ו         י״א שבט תשפ״ג ה'

 03/02/2023   נזיר י״א                   י״ב שבט תשפ״ג ו'

 04/02/2023   נזיר י״ב                   י״ג שבט תשפ״ג ז' 

 05/02/2023   נזיר י״ג         כתובות כ״ז         י״ד שבט תשפ״ג א'

 06/02/2023 ט"ו בשבט נזיר י״ד         כתובות כ״ח         ט״ו שבט תשפ״ג ב'

 07/02/2023   נזיר ט״ו         כתובות כ״ט         ט״ז שבט תשפ״ג ג'

 08/02/2023   נזיר ט״ז         כתובות ל׳         י״ז שבט תשפ״ג ד'

 09/02/2023   נזיר י״ז         כתובות ל״א         י״ח שבט תשפ״ג ה'

 10/02/2023   נזיר י״ח                   י״ט שבט תשפ״ג ו'

 11/02/2023   נזיר י״ט                   כ׳ שבט תשפ״ג ז' 

 12/02/2023   נזיר כ׳         כתובות ל״ב         כ״א שבט תשפ״ג א'

 13/02/2023   נזיר כ״א         כתובות ל״ג         כ״ב שבט תשפ״ג ב'

 14/02/2023   נזיר כ״ב         כתובות ל״ד         כ״ג שבט תשפ״ג ג'

 15/02/2023   נזיר כ״ג         כתובות ל״ה         כ״ד שבט תשפ״ג ד'

 16/02/2023   נזיר כ״ד         ל״וכתובות          כ״ה שבט תשפ״ג ה'

 17/02/2023   נזיר כ״ה                   כ״ו שבט תשפ״ג ו'

 18/02/2023   נזיר כ״ו                   כ״ז שבט תשפ״ג ז' 
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 19/02/2023   נזיר כ״ז         כתובות ל״ז         כ״ח שבט תשפ״ג א'

 20/02/2023 ער"ח נזיר כ״ח         כתובות ל״ח         כ״ט שבט תשפ״ג ב'

 21/02/2023 א׳ דר"ח נזיר כ״ט         כתובות ל״ט         ל׳ שבט תשפ״ג ג'

 22/02/2023 ב׳ דר"ח נזיר ל׳         כתובות מ׳         א׳ אדר תשפ״ג ד'

 23/02/2023   נזיר ל״א         כתובות מ״א         ב׳ אדר תשפ״ג ה'

 24/02/2023   נזיר ל״ב                   ג׳ אדר תשפ״ג ו'

 25/02/2023   נזיר ל״ג                   ד׳ אדר תשפ״ג ז' 

 26/02/2023   נזיר ל״ד         כתובות מ״ב         ה׳ אדר תשפ״ג א'

 27/02/2023   נזיר ל״ה         כתובות מ״ג         ו׳ אדר תשפ״ג ב'

 28/02/2023   נזיר ל״ו         כתובות מ״ד         ז׳ אדר תשפ״ג ג'

 01/03/2023   נזיר ל״ז         כתובות מ״ה         ח׳ אדר תשפ״ג ד'

 02/03/2023   נזיר ל״ח         כתובות מ״ו         ט׳ אדר תשפ״ג ה'

 03/03/2023   נזיר ל״ט                   י׳ אדר תשפ״ג ו'

 04/03/2023   נזיר מ׳                   י״א אדר תשפ״ג ז' 

 05/03/2023   נזיר מ״א         כתובות מ״ז         י״ב אדר תשפ״ג א'

 06/03/2023 תענית אסתר נזיר מ״ב         כתובות מ״ח         י״ג אדר תשפ״ג ב'

 07/03/2023 פורים נזיר מ״ג         כתובות מ״ט         י״ד אדר תשפ״ג ג'

 08/03/2023 שושן פורים נזיר מ״ד         כתובות נ׳         אדר תשפ״גט״ו  ד'

 09/03/2023   נזיר מ״ה         כתובות נ״א         ט״ז אדר תשפ״ג ה'

 10/03/2023   נזיר מ״ו                   י״ז אדר תשפ״ג ו'

 11/03/2023   נזיר מ״ז                   י״ח אדר תשפ״ג ז' 

 12/03/2023   נזיר מ״ח         כתובות נ״ב         י״ט אדר תשפ״ג א'

 13/03/2023   נזיר מ״ט         כתובות נ״ג         כ׳ אדר תשפ״ג ב'

 14/03/2023   נזיר נ׳         כתובות נ״ד         כ״א אדר תשפ״ג ג'

 15/03/2023   נזיר נ״א         כתובות נ״ה         כ״ב אדר תשפ״ג ד'

 16/03/2023   נזיר נ״ב         כתובות נ״ו         כ״ג אדר תשפ״ג ה'

 17/03/2023   נזיר נ״ג                   כ״ד אדר תשפ״ג ו'

 18/03/2023   נזיר נ״ד                   כ״ה אדר תשפ״ג ז' 

 19/03/2023   נזיר נ״ה         כתובות נ״ז         כ״ו אדר תשפ״ג א'

 20/03/2023   נזיר נ״ו         כתובות נ״ח         כ״ז אדר תשפ״ג ב'

 21/03/2023   נזיר נ״ז         כתובות נ״ט         כ״ח אדר תשפ״ג ג'

 22/03/2023 ער"ח נזיר נ״ח         כתובות ס׳         כ״ט אדר תשפ״ג ד'

 23/03/2023 ר"ח נ״טנזיר                    א׳ ניסן תשפ״ג ה'

 24/03/2023   נזיר ס׳                   ב׳ ניסן תשפ״ג ו'

 25/03/2023   נזיר ס״א                   ג׳ ניסן תשפ״ג ז' 

 26/03/2023   נזיר ס״ב                   ד׳ ניסן תשפ״ג א'

 27/03/2023   נזיר ס״ג                   ה׳ ניסן תשפ״ג ב'

 28/03/2023   נזיר ס״ד                   ו׳ ניסן תשפ״ג ג'

 29/03/2023   נזיר ס״ה                   ז׳ ניסן תשפ״ג ד'

 30/03/2023   נזיר ס״ו                   ח׳ ניסן תשפ״ג ה'

 31/03/2023   סוטה ב׳                   ט׳ ניסן תשפ״ג ו'

 01/04/2023   סוטה ג׳                   י׳ ניסן תשפ״ג ז' 

 02/04/2023   סוטה ד׳                   י״א ניסן תשפ״ג א'

 03/04/2023   סוטה ה׳                   י״ב ניסן תשפ״ג ב'

 04/04/2023   סוטה ו׳                   י״ג ניסן תשפ״ג ג'

 05/04/2023 ערב פסח סוטה ז׳                   י״ד ניסן תשפ״ג ד'

 06/04/2023 א׳ דפסח סוטה ח׳                   ט״ו ניסן תשפ״ג ה'

 07/04/2023 חוה״מ פסח סוטה ט׳                   ט״ז ניסן תשפ״ג ו'

 08/04/2023 שבת חוה״מ פסח סוטה י׳                   י״ז ניסן תשפ״ג ז' 

 09/04/2023 חוה״מ פסח י״אסוטה                    י״ח ניסן תשפ״ג א'
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 10/04/2023 חוה״מ פסח סוטה י״ב                   י״ט ניסן תשפ״ג ב'

 11/04/2023 חוה״מ פסח סוטה י״ג                   כ׳ ניסן תשפ״ג ג'

 12/04/2023 שביעי של פסח סוטה י״ד                   כ״א ניסן תשפ״ג ד'

 13/04/2023 אסרו חג סוטה ט״ו                   כ״ב ניסן תשפ״ג ה'

 14/04/2023   סוטה ט״ז                   כ״ג ניסן תשפ״ג ו'

 15/04/2023   סוטה י״ז                   כ״ד ניסן תשפ״ג ז' 

 16/04/2023   סוטה י״ח                   כ״ה ניסן תשפ״ג א'

 17/04/2023   י״ט סוטה                   כ״ו ניסן תשפ״ג ב'

 18/04/2023   סוטה כ׳                   כ״ז ניסן תשפ״ג ג'

 19/04/2023   סוטה כ״א                   כ״ח ניסן תשפ״ג ד'

 20/04/2023 ער"ח סוטה כ״ב                   כ״ט ניסן תשפ״ג ה'

 21/04/2023 א׳ דר"ח סוטה כ״ג                   ל׳ ניסן תשפ״ג ו'

 22/04/2023 שבת ר"ח סוטה כ״ד                   א׳ אייר תשפ״ג ז' 

 23/04/2023   סוטה כ״ה         כתובות ס״א         ב׳ אייר תשפ״ג א'

 24/04/2023   סוטה כ״ו         כתובות ס״ב         ג׳ אייר תשפ״ג ב'

 25/04/2023   סוטה כ״ז         כתובות ס״ג         ד׳ אייר תשפ״ג ג'

 26/04/2023   סוטה כ״ח         כתובות ס״ד         ה׳ אייר תשפ״ג ד'

 27/04/2023   סוטה כ״ט         כתובות ס״ה         ו׳ אייר תשפ״ג ה'

 28/04/2023   סוטה ל׳                   ז׳ אייר תשפ״ג ו'

 29/04/2023   ל״אסוטה                    ח׳ אייר תשפ״ג ז' 

 30/04/2023   סוטה ל״ב         כתובות ס״ו         ט׳ אייר תשפ״ג א'

 01/05/2023 תענית שני קמא סוטה ל״ג         כתובות ס״ז         י׳ אייר תשפ״ג ב'

 02/05/2023   סוטה ל״ד         כתובות ס״ח         י״א אייר תשפ״ג ג'

 03/05/2023   סוטה ל״ה         כתובות ס״ט         י״ב אייר תשפ״ג ד'

 04/05/2023 תענית חמישי סוטה ל״ו         כתובות ע׳         י״ג אייר תשפ״ג ה'

 05/05/2023 פסח שני סוטה ל״ז                   י״ד אייר תשפ״ג ו'

 06/05/2023   סוטה ל״ח                   ט״ו אייר תשפ״ג ז' 

 07/05/2023   סוטה ל״ט         כתובות ע״א         אייר תשפ״גט״ז  א'

 08/05/2023 תענית שני בתרא סוטה מ׳         כתובות ע״ב         י״ז אייר תשפ״ג ב'

 09/05/2023 ל״ג בעומר סוטה מ״א         נדרים א׳         י״ח אייר תשפ״ג ג'

 10/05/2023   סוטה מ״ב         נדרים ב׳         י״ט אייר תשפ״ג ד'

 11/05/2023   סוטה מ״ג         נדרים ג׳         כ׳ אייר תשפ״ג ה'

 12/05/2023   סוטה מ״ד                   כ״א אייר תשפ״ג ו'

 13/05/2023   סוטה מ״ה                   כ״ב אייר תשפ״ג ז' 

 14/05/2023   מ״ו סוטה         נדרים ד׳         כ״ג אייר תשפ״ג א'

 15/05/2023   סוטה מ״ז         נדרים ה׳         כ״ד אייר תשפ״ג ב'

 16/05/2023   סוטה מ״ח         נדרים ו׳         כ״ה אייר תשפ״ג ג'

 17/05/2023   סוטה מ״ט         נדרים ז׳         כ״ו אייר תשפ״ג ד'

 18/05/2023   גיטין ב׳         נדרים ח׳         כ״ז אייר תשפ״ג ה'

 19/05/2023   גיטין ג׳                   כ״ח אייר תשפ״ג ו'

 20/05/2023 ער"ח גיטין ד׳                   כ״ט אייר תשפ״ג ז' 

 21/05/2023 ר"ח גיטין ה׳         נדרים ט׳         א׳ סיון תשפ״ג א'

 22/05/2023   גיטין ו׳         נדרים י׳         ב׳ סיון תשפ״ג ב'

 23/05/2023   גיטין ז׳         נדרים י״א         ג׳ סיון תשפ״ג ג'

 24/05/2023   גיטין ח׳         נדרים י״ב         ד׳ סיון תשפ״ג ד'

 25/05/2023 ערב שבועות גיטין ט׳         נדרים י״ג         ה׳ סיון תשפ״ג ה'

 26/05/2023 שבועות גיטין י׳                   ו׳ סיון תשפ״ג ו'

 27/05/2023 אסרו חג גיטין י״א                   ז׳ סיון תשפ״ג ז' 

 28/05/2023   גיטין י״ב         נדרים י״ד         ח׳ סיון תשפ״ג א'

 29/05/2023   גיטין י״ג         נדרים ט״ו         ט׳ סיון תשפ״ג ב'
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 30/05/2023   גיטין י״ד         נדרים ט״ז         י׳ סיון תשפ״ג ג'

 31/05/2023   גיטין ט״ו         נדרים י״ז         י״א סיון תשפ״ג ד'

 01/06/2023   גיטין ט״ז         נדרים י״ח         י״ב סיון תשפ״ג ה'

 02/06/2023   גיטין י״ז                   י״ג סיון תשפ״ג ו'

 03/06/2023   גיטין י״ח                   סיון תשפ״גי״ד  ז' 

 04/06/2023   גיטין י״ט         נדרים י״ט         ט״ו סיון תשפ״ג א'

 05/06/2023   גיטין כ׳         נדרים כ׳         ט״ז סיון תשפ״ג ב'

 06/06/2023   גיטין כ״א         נדרים כ״א         י״ז סיון תשפ״ג ג'

 07/06/2023   גיטין כ״ב         נדרים כ״ב         י״ח סיון תשפ״ג ד'

 08/06/2023   גיטין כ״ג         נדרים כ״ג         י״ט סיון תשפ״ג ה'

 09/06/2023   גיטין כ״ד                   כ׳ סיון תשפ״ג ו'

 10/06/2023   גיטין כ״ה                   כ״א סיון תשפ״ג ז' 

 11/06/2023   גיטין כ״ו         נדרים כ״ד         כ״ב סיון תשפ״ג א'

 12/06/2023   גיטין כ״ז         נדרים כ״ה         כ״ג סיון תשפ״ג ב'

 13/06/2023   גיטין כ״ח         נדרים כ״ו         כ״ד סיון תשפ״ג ג'

 14/06/2023   כ״טגיטין          נדרים כ״ז         כ״ה סיון תשפ״ג ד'

 15/06/2023   גיטין ל׳         נדרים כ״ח         כ״ו סיון תשפ״ג ה'

 16/06/2023   גיטין ל״א                   כ״ז סיון תשפ״ג ו'

 17/06/2023   גיטין ל״ב                   כ״ח סיון תשפ״ג ז' 

 18/06/2023 ער"ח ל״גגיטין          נדרים כ״ט         כ״ט סיון תשפ״ג א'

 19/06/2023 א׳ דר"ח גיטין ל״ד         נדרים ל׳         ל׳ סיון תשפ״ג ב'

 20/06/2023 ב׳ דר"ח גיטין ל״ה         נדרים ל״א         א׳ תמוז תשפ״ג ג'

 21/06/2023   גיטין ל״ו         נדרים ל״ב         ב׳ תמוז תשפ״ג ד'

 22/06/2023   גיטין ל״ז         נדרים ל״ג         ג׳ תמוז תשפ״ג ה'

 23/06/2023   גיטין ל״ח                   ד׳ תמוז תשפ״ג ו'

 24/06/2023   גיטין ל״ט                   ה׳ תמוז תשפ״ג ז' 

 25/06/2023   גיטין מ׳         נדרים ל״ד         ו׳ תמוז תשפ״ג א'

 26/06/2023   גיטין מ״א         נדרים ל״ה         ז׳ תמוז תשפ״ג ב'

 27/06/2023   גיטין מ״ב         נדרים ל״ו         ח׳ תמוז תשפ״ג ג'

 28/06/2023   גיטין מ״ג         נדרים ל״ז         ט׳ תמוז תשפ״ג ד'

 29/06/2023   גיטין מ״ד         נדרים ל״ח         י׳ תמוז תשפ״ג ה'

 30/06/2023   גיטין מ״ה                   תשפ״גי״א תמוז  ו'

 01/07/2023   גיטין מ״ו                   י״ב תמוז תשפ״ג ז' 

 02/07/2023   גיטין מ״ז         נדרים ל״ט         י״ג תמוז תשפ״ג א'

 03/07/2023   גיטין מ״ח         נדרים מ׳         י״ד תמוז תשפ״ג ב'

 04/07/2023   גיטין מ״ט         נזיר א׳         תשפ״גט״ו תמוז  ג'

 05/07/2023   גיטין נ׳         נזיר ב׳         ט״ז תמוז תשפ״ג ד'

 06/07/2023 צום י״ז בתמוז גיטין נ״א         נזיר ג׳         י״ז תמוז תשפ״ג ה'

 07/07/2023   גיטין נ״ב                   י״ח תמוז תשפ״ג ו'

 08/07/2023   גיטין נ״ג                   י״ט תמוז תשפ״ג ז' 

 09/07/2023   גיטין נ״ד         נזיר ד׳         כ׳ תמוז תשפ״ג א'

 10/07/2023   גיטין נ״ה         נזיר ה׳         כ״א תמוז תשפ״ג ב'

 11/07/2023   גיטין נ״ו         נזיר ו׳         כ״ב תמוז תשפ״ג ג'

 12/07/2023   גיטין נ״ז         נזיר ז׳         כ״ג תמוז תשפ״ג ד'

 13/07/2023   גיטין נ״ח         נזיר ח׳         כ״ד תמוז תשפ״ג ה'

 14/07/2023   גיטין נ״ט                   כ״ה תמוז תשפ״ג ו'

 15/07/2023   גיטין ס׳                   כ״ו תמוז תשפ״ג ז' 

 16/07/2023   גיטין ס״א         נזיר ט׳         כ״ז תמוז תשפ״ג א'

 17/07/2023   גיטין ס״ב         נזיר י׳         כ״ח תמוז תשפ״ג ב'

 18/07/2023 ער"ח גיטין ס״ג         נזיר י״א         כ״ט תמוז תשפ״ג ג'
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 19/07/2023 ר"ח גיטין ס״ד         נזיר י״ב         א׳ אב תשפ״ג ד'

 20/07/2023   גיטין ס״ה         נזיר י״ג         ב׳ אב תשפ״ג ה'

 21/07/2023   גיטין ס״ו                   ג׳ אב תשפ״ג ו'

 22/07/2023   גיטין ס״ז                   ד׳ אב תשפ״ג ז' 

 23/07/2023   גיטין ס״ח         נזיר י״ד         ה׳ אב תשפ״ג א'

 24/07/2023   גיטין ס״ט         נזיר ט״ו         ו׳ אב תשפ״ג ב'

 25/07/2023   גיטין ע׳         נזיר ט״ז         ז׳ אב תשפ״ג ג'

 26/07/2023 ערב ת"ב גיטין ע״א         נזיר י״ז         ח׳ אב תשפ״ג ד'

 27/07/2023 ת"ב צום גיטין ע״ב                   ט׳ אב תשפ״ג ה'

 28/07/2023   גיטין ע״ג                   י׳ אב תשפ״ג ו'

 29/07/2023   גיטין ע״ד                   י״א אב תשפ״ג ז' 

 30/07/2023   גיטין ע״ה                   י״ב אב תשפ״ג א'

 31/07/2023   גיטין ע״ו                   י״ג אב תשפ״ג ב'

 01/08/2023   גיטין ע״ז                   אב תשפ״גי״ד  ג'

 02/08/2023 ט״ו באב גיטין ע״ח                   ט״ו אב תשפ״ג ד'

 03/08/2023   גיטין ע״ט                   ט״ז אב תשפ״ג ה'

 04/08/2023   גיטין פ׳                   י״ז אב תשפ״ג ו'

 05/08/2023   גיטין פ״א                   י״ח אב תשפ״ג ז' 

 06/08/2023   גיטין פ״ב                   י״ט אב תשפ״ג א'

 07/08/2023   גיטין פ״ג                   כ׳ אב תשפ״ג ב'

 08/08/2023   גיטין פ״ד                   כ״א אב תשפ״ג ג'

 09/08/2023   גיטין פ״ה                   כ״ב אב תשפ״ג ד'

 10/08/2023   גיטין פ״ו                   כ״ג אב תשפ״ג ה'

 11/08/2023   גיטין פ״ז                   כ״ד אב תשפ״ג ו'

 12/08/2023   גיטין פ״ח                   כ״ה אב תשפ״ג ז' 

 13/08/2023   גיטין פ״ט                   כ״ו אב תשפ״ג א'

 14/08/2023   גיטין צ׳                   תשפ״גכ״ז אב  ב'

 15/08/2023   קידושין ב׳                   כ״ח אב תשפ״ג ג'

 16/08/2023 ער"ח קידושין ג׳                   כ״ט אב תשפ״ג ד'

 17/08/2023 א׳ דר"ח קידושין ד׳         נזיר י״ח         ל׳ אב תשפ״ג ה'

 18/08/2023 ב׳ דר"ח קידושין ה׳                   א׳ אלול תשפ״ג ו'

 19/08/2023   קידושין ו׳                   ב׳ אלול תשפ״ג ז' 

 20/08/2023   קידושין ז׳         נזיר י״ט         ג׳ אלול תשפ״ג א'

 21/08/2023   קידושין ח׳         נזיר כ׳         ד׳ אלול תשפ״ג ב'

 22/08/2023   קידושין ט׳         נזיר כ״א         תשפ״גה׳ אלול  ג'

 23/08/2023   קידושין י׳         נזיר כ״ב         ו׳ אלול תשפ״ג ד'

 24/08/2023   קידושין י״א         נזיר כ״ג         ז׳ אלול תשפ״ג ה'

 25/08/2023   קידושין י״ב                   ח׳ אלול תשפ״ג ו'

 26/08/2023   קידושין י״ג                   ט׳ אלול תשפ״ג ז' 

 27/08/2023   קידושין י״ד         נזיר כ״ד         י׳ אלול תשפ״ג א'

 28/08/2023   קידושין ט״ו         נזיר כ״ה         י״א אלול תשפ״ג ב'

 29/08/2023   קידושין ט״ז         נזיר כ״ו         י״ב אלול תשפ״ג ג'

 30/08/2023   קידושין י״ז         נזיר כ״ז         י״ג אלול תשפ״ג ד'

 31/08/2023   קידושין י״ח         נזיר כ״ח         י״ד אלול תשפ״ג ה'

 01/09/2023   קידושין י״ט                   ט״ו אלול תשפ״ג ו'

 02/09/2023   כ׳ קידושין                   ט״ז אלול תשפ״ג ז' 

 03/09/2023   קידושין כ״א         נזיר כ״ט         י״ז אלול תשפ״ג א'

 04/09/2023   קידושין כ״ב         נזיר ל׳         י״ח אלול תשפ״ג ב'

 05/09/2023   קידושין כ״ג         נזיר ל״א         י״ט אלול תשפ״ג ג'

 06/09/2023   קידושין כ״ד         ל״בנזיר          כ׳ אלול תשפ״ג ד'
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 07/09/2023   קידושין כ״ה         נזיר ל״ג         כ״א אלול תשפ״ג ה'

 08/09/2023   קידושין כ״ו                   כ״ב אלול תשפ״ג ו'

 09/09/2023   קידושין כ״ז                   כ״ג אלול תשפ״ג ז' 

 10/09/2023 א׳ דסליחות קידושין כ״ח         נזיר ל״ד         כ״ד אלול תשפ״ג א'

 11/09/2023   קידושין כ״ט         נזיר ל״ה         כ״ה אלול תשפ״ג ב'

 12/09/2023   קידושין ל׳         נזיר ל״ו         כ״ו אלול תשפ״ג ג'

 13/09/2023   קידושין ל״א         נזיר ל״ז         כ״ז אלול תשפ״ג ד'

 14/09/2023   קידושין ל״ב         נזיר ל״ח         כ״ח אלול תשפ״ג ה'

 15/09/2023 ערב ר"ה קידושין ל״ג                   כ״ט אלול תשפ״ג ו'

 תשפ"ד –לוח כולל ירושלמי 

 16/09/2023 א׳ דר"ה קידושין ל״ד                   א׳ תשרי תשפ״ד ז' 

 17/09/2023 ב׳ דר"ה קידושין ל״ה         נזיר ל״ט         תשפ״דב׳ תשרי  א'

 18/09/2023 צום גדליה קידושין ל״ו         נזיר מ׳         ג׳ תשרי תשפ״ד ב'

 19/09/2023   קידושין ל״ז         נזיר מ״א         ד׳ תשרי תשפ״ד ג'

 20/09/2023   ל״חקידושין          נזיר מ״ב         ה׳ תשרי תשפ״ד ד'

 21/09/2023   קידושין ל״ט         נזיר מ״ג         ו׳ תשרי תשפ״ד ה'

 22/09/2023   קידושין מ׳                   ז׳ תשרי תשפ״ד ו'

 23/09/2023   קידושין מ״א                   ח׳ תשרי תשפ״ד ז' 

 24/09/2023 ערב יו"כ קידושין מ״ב                   ט׳ תשרי תשפ״ד א'

 25/09/2023 יו"כ קידושין מ״ג                   י׳ תשרי תשפ״ד ב'

 26/09/2023   קידושין מ״ד                   י״א תשרי תשפ״ד ג'

 27/09/2023   קידושין מ״ה                   י״ב תשרי תשפ״ד ד'

 28/09/2023   קידושין מ״ו                   י״ג תשרי תשפ״ד ה'

 29/09/2023 ערב סוכות קידושין מ״ז                   י״ד תשרי תשפ״ד ו'

 30/09/2023 סוכות קידושין מ״ח                   ט״ו תשרי תשפ״ד ז' 

 01/10/2023 חוה״מ סוכות קידושין מ״ט                   ט״ז תשרי תשפ״ד א'

 02/10/2023 חוה״מ סוכות קידושין נ׳                   י״ז תשרי תשפ״ד ב'

 03/10/2023 חוה״מ סוכות קידושין נ״א                   י״ח תשרי תשפ״ד ג'

 04/10/2023 חוה״מ סוכות קידושין נ״ב                   י״ט תשרי תשפ״ד ד'

 05/10/2023 חוה״מ סוכות קידושין נ״ג                   כ׳ תשרי תשפ״ד ה'

 06/10/2023 הושענא רבא קידושין נ״ד                   כ״א תשרי תשפ״ד ו'

 07/10/2023 שמחת תורה קידושין נ״ה                   כ״ב תשרי תשפ״ד ז' 

 08/10/2023 אסרו חג קידושין נ״ו                   כ״ג תשרי תשפ״ד א'

 09/10/2023   קידושין נ״ז                   כ״ד תשרי תשפ״ד ב'

 10/10/2023   קידושין נ״ח                   כ״ה תשרי תשפ״ד ג'

 11/10/2023   קידושין נ״ט                   כ״ו תשרי תשפ״ד ד'

 12/10/2023   קידושין ס׳                   כ״ז תשרי תשפ״ד ה'

 13/10/2023   קידושין ס״א                   כ״ח תשרי תשפ״ד ו'

 14/10/2023 ער"ח קידושין ס״ב                   כ״ט תשרי תשפ״ד ז' 

 15/10/2023 א׳ דר"ח קידושין ס״ג         נזיר מ״ד         ל׳ תשרי תשפ״ד א'

 16/10/2023 ב׳ דר"ח קידושין ס״ד         נזיר מ״ה         א׳ חשון תשפ״ד ב'

 17/10/2023   קידושין ס״ה         מ״ונזיר          ב׳ חשון תשפ״ד ג'

 18/10/2023   קידושין ס״ו         נזיר מ״ז         ג׳ חשון תשפ״ד ד'

 19/10/2023   קידושין ס״ז         סוטה א׳         ד׳ חשון תשפ״ד ה'

 20/10/2023   קידושין ס״ח                   ה׳ חשון תשפ״ד ו'

 21/10/2023   קידושין ס״ט                   ו׳ חשון תשפ״ד ז' 

 22/10/2023 שאילת גשמים בא״י קידושין ע׳         סוטה ב׳         ז׳ חשון תשפ״ד א'

 23/10/2023 תענית שני קמא קידושין ע״א         סוטה ג׳         ח׳ חשון תשפ״ד ב'

 24/10/2023   קידושין ע״ב         סוטה ד׳         ט׳ חשון תשפ״ד ג'
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 25/10/2023   קידושין ע״ג         סוטה ה׳         י׳ חשון תשפ״ד ד'

 26/10/2023 תענית חמישי קידושין ע״ד         סוטה ו׳         י״א חשון תשפ״ד ה'

 27/10/2023   קידושין ע״ה                   י״ב חשון תשפ״ד ו'

 28/10/2023   קידושין ע״ו                   י״ג חשון תשפ״ד ז' 

 29/10/2023   קידושין ע״ז         סוטה ז׳         י״ד חשון תשפ״ד א'

 30/10/2023 תענית שני בתרא קידושין ע״ח         סוטה ח׳         ט״ו חשון תשפ״ד ב'

 31/10/2023   קידושין ע״ט         סוטה ט׳         ט״ז חשון תשפ״ד ג'

 01/11/2023   קידושין פ׳         סוטה י׳         תשפ״די״ז חשון  ד'

 02/11/2023   קידושין פ״א         סוטה י״א         י״ח חשון תשפ״ד ה'

 03/11/2023   קידושין פ״ב                   י״ט חשון תשפ״ד ו'

 04/11/2023   ב"ק ב׳                   כ׳ חשון תשפ״ד ז' 

 05/11/2023   ב"ק ג׳         סוטה י״ב         תשפ״דכ״א חשון  א'

 06/11/2023   ב"ק ד׳         סוטה י״ג         כ״ב חשון תשפ״ד ב'

 07/11/2023   ב"ק ה׳         סוטה י״ד         כ״ג חשון תשפ״ד ג'

 08/11/2023   ב"ק ו׳         סוטה ט״ו         כ״ד חשון תשפ״ד ד'

 09/11/2023   ב"ק ז׳         סוטה ט״ז         תשפ״דכ״ה חשון  ה'

 10/11/2023   ב"ק ח׳                   כ״ו חשון תשפ״ד ו'

 11/11/2023   ב"ק ט׳                   כ״ז חשון תשפ״ד ז' 

 12/11/2023   ב"ק י׳         סוטה י״ז         כ״ח חשון תשפ״ד א'

 13/11/2023 ער"ח ב"ק י״א         סוטה י״ח         כ״ט חשון תשפ״ד ב'

 14/11/2023 ר"ח ב"ק י״ב         סוטה י״ט         א׳ כסליו תשפ״ד ג'

 15/11/2023   ב"ק י״ג         סוטה כ׳         ב׳ כסליו תשפ״ד ד'

 16/11/2023   ב"ק י״ד         סוטה כ״א         ג׳ כסליו תשפ״ד ה'

 17/11/2023   ב"ק ט״ו                   ד׳ כסליו תשפ״ד ו'

 18/11/2023   ב"ק ט״ז                   ה׳ כסליו תשפ״ד ז' 

 19/11/2023   ב"ק י״ז         סוטה כ״ב         ו׳ כסליו תשפ״ד א'

 20/11/2023   ב"ק י״ח         סוטה כ״ג         ז׳ כסליו תשפ״ד ב'

 21/11/2023   ב"ק י״ט         סוטה כ״ד         ח׳ כסליו תשפ״ד ג'

 22/11/2023   ב"ק כ׳         סוטה כ״ה         ט׳ כסליו תשפ״ד ד'

 23/11/2023   ב"ק כ״א         סוטה כ״ו         י׳ כסליו תשפ״ד ה'

 24/11/2023   ב"ק כ״ב                   י״א כסליו תשפ״ד ו'

 25/11/2023   ב"ק כ״ג                   י״ב כסליו תשפ״ד ז' 

 26/11/2023   ב"ק כ״ד         סוטה כ״ז         י״ג כסליו תשפ״ד א'

 27/11/2023   ב"ק כ״ה         סוטה כ״ח         י״ד כסליו תשפ״ד ב'

 28/11/2023   ב"ק כ״ו         סוטה כ״ט         ט״ו כסליו תשפ״ד ג'

 29/11/2023   ב"ק כ״ז         סוטה ל׳         ט״ז כסליו תשפ״ד ד'

 30/11/2023   ב"ק כ״ח         סוטה ל״א         י״ז כסליו תשפ״ד ה'

 01/12/2023   ב"ק כ״ט                   י״ח כסליו תשפ״ד ו'

 02/12/2023   ב"ק ל׳                   י״ט כסליו תשפ״ד ז' 

 03/12/2023   ב"ק ל״א         סוטה ל״ב         כ׳ כסליו תשפ״ד א'

 04/12/2023   ב"ק ל״ב         סוטה ל״ג         כ״א כסליו תשפ״ד ב'

 05/12/2023   ב"ק ל״ג         סוטה ל״ד         כ״ב כסליו תשפ״ד ג'

 06/12/2023   ב"ק ל״ד         סוטה ל״ה         כ״ג כסליו תשפ״ד ד'

 07/12/2023   ב"ק ל״ה         סוטה ל״ו         כ״ד כסליו תשפ״ד ה'

 08/12/2023 א׳ דחנוכה ב"ק ל״ו                   כ״ה כסליו תשפ״ד ו'

 09/12/2023 ב׳ דחנוכה ב"ק ל״ז                   כ״ו כסליו תשפ״ד ז' 

 10/12/2023 ג׳ דחנוכה ב"ק ל״ח         סוטה ל״ז         כ״ז כסליו תשפ״ד א'

 11/12/2023 ד׳ דחנוכה ב"ק ל״ט         סוטה ל״ח         כסליו תשפ״דכ״ח  ב'

 12/12/2023 ה׳ דחנוכה ערב ר״ח ב"ק מ׳         סוטה ל״ט         כ״ט כסליו תשפ״ד ג'

 13/12/2023 ו׳ דחנוכה ר״ח ב"ק מ״א         סוטה מ׳         א׳ טבת תשפ״ד ד'
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 14/12/2023 ז׳ דחנוכה ב"ק מ״ב         סוטה מ״א         ב׳ טבת תשפ״ד ה'

 15/12/2023 זאת חנוכה ב"ק מ״ג                   ג׳ טבת תשפ״ד ו'

 16/12/2023   ב"ק מ״ד                   ד׳ טבת תשפ״ד ז' 

 17/12/2023   ב"ק מ״ה         סוטה מ״ב         ה׳ טבת תשפ״ד א'

 18/12/2023   ב"ק מ״ו         סוטה מ״ג         ו׳ טבת תשפ״ד ב'

 19/12/2023   ב"ק מ״ז         סוטה מ״ד         ז׳ טבת תשפ״ד ג'

 20/12/2023   ב"ק מ״ח         סוטה מ״ה         ח׳ טבת תשפ״ד ד'

 21/12/2023   ב"ק מ״ט         סוטה מ״ו         ט׳ טבת תשפ״ד ה'

 22/12/2023 עשרה בטבת נ׳ב"ק                    י׳ טבת תשפ״ד ו'

 23/12/2023   ב"ק נ״א                   י״א טבת תשפ״ד ז' 

 24/12/2023   ב"ק נ״ב         סוטה מ״ז         י״ב טבת תשפ״ד א'

 25/12/2023   ב"ק נ״ג         גיטין א׳         י״ג טבת תשפ״ד ב'

 26/12/2023   נ״ד ב"ק         גיטין ב׳         י״ד טבת תשפ״ד ג'

 27/12/2023   ב"ק נ״ה         גיטין ג׳         ט״ו טבת תשפ״ד ד'

 28/12/2023   ב"ק נ״ו         גיטין ד׳         ט״ז טבת תשפ״ד ה'

 29/12/2023   ב"ק נ״ז                   י״ז טבת תשפ״ד ו'

 30/12/2023   ב"ק נ״ח                   י״ח טבת תשפ״ד ז' 

 31/12/2023   ב"ק נ״ט         גיטין ה׳         י״ט טבת תשפ״ד א'

 01/01/2024   ב"ק ס׳         גיטין ו׳         כ׳ טבת תשפ״ד ב'

 02/01/2024   ב"ק ס״א         גיטין ז׳         כ״א טבת תשפ״ד ג'

 03/01/2024   ב"ק ס״ב         גיטין ח׳         כ״ב טבת תשפ״ד ד'

 04/01/2024   ב"ק ס״ג         גיטין ט׳         כ״ג טבת תשפ״ד ה'

 05/01/2024   ב"ק ס״ד                   כ״ד טבת תשפ״ד ו'

 06/01/2024   ב"ק ס״ה                   כ״ה טבת תשפ״ד ז' 

 07/01/2024   ב"ק ס״ו         גיטין י׳         כ״ו טבת תשפ״ד א'

 08/01/2024   ב"ק ס״ז         גיטין י״א         כ״ז טבת תשפ״ד ב'

 09/01/2024   ב"ק ס״ח         גיטין י״ב         כ״ח טבת תשפ״ד ג'

 10/01/2024 ער"ח ב"ק ס״ט         גיטין י״ג         כ״ט טבת תשפ״ד ד'

 11/01/2024 ר"ח ב"ק ע׳         גיטין י״ד         א׳ שבט תשפ״ד ה'

 12/01/2024   ב"ק ע״א                   ב׳ שבט תשפ״ד ו'

 13/01/2024   ב"ק ע״ב                   ג׳ שבט תשפ״ד ז' 

 14/01/2024   ב"ק ע״ג         גיטין ט״ו         ד׳ שבט תשפ״ד א'

 15/01/2024   ב"ק ע״ד         גיטין ט״ז         ה׳ שבט תשפ״ד ב'

 16/01/2024   ב"ק ע״ה         גיטין י״ז         ו׳ שבט תשפ״ד ג'

 17/01/2024   ב"ק ע״ו         גיטין י״ח         ז׳ שבט תשפ״ד ד'

 18/01/2024   ב"ק ע״ז         גיטין י״ט         ח׳ שבט תשפ״ד ה'

 19/01/2024   ב"ק ע״ח                   ט׳ שבט תשפ״ד ו'

 20/01/2024   ב"ק ע״ט                   תשפ״די׳ שבט  ז' 

 21/01/2024   ב"ק פ׳         גיטין כ׳         י״א שבט תשפ״ד א'

 22/01/2024   ב"ק פ״א         גיטין כ״א         י״ב שבט תשפ״ד ב'

 23/01/2024   ב"ק פ״ב         גיטין כ״ב         י״ג שבט תשפ״ד ג'

 24/01/2024   ב"ק פ״ג         גיטין כ״ג         י״ד שבט תשפ״ד ד'

 25/01/2024 ט"ו בשבט ב"ק פ״ד         גיטין כ״ד         ט״ו שבט תשפ״ד ה'

 26/01/2024   ב"ק פ״ה                   ט״ז שבט תשפ״ד ו'

 27/01/2024   ב"ק פ״ו                   י״ז שבט תשפ״ד ז' 

 28/01/2024   ב"ק פ״ז         גיטין כ״ה         י״ח שבט תשפ״ד א'

 29/01/2024   ב"ק פ״ח         גיטין כ״ו         י״ט שבט תשפ״ד ב'

 30/01/2024   ב"ק פ״ט         גיטין כ״ז         כ׳ שבט תשפ״ד ג'

 31/01/2024   ב"ק צ׳         גיטין כ״ח         כ״א שבט תשפ״ד ד'

 01/02/2024   ב"ק צ״א         גיטין כ״ט         כ״ב שבט תשפ״ד ה'
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 02/02/2024   ב"ק צ״ב                   כ״ג שבט תשפ״ד ו'

 03/02/2024   ב"ק צ״ג                   כ״ד שבט תשפ״ד ז' 

 04/02/2024   ב"ק צ״ד         גיטין ל׳         כ״ה שבט תשפ״ד א'

 05/02/2024   ב"ק צ״ה         ל״אגיטין          כ״ו שבט תשפ״ד ב'

 06/02/2024   ב"ק צ״ו         גיטין ל״ב         כ״ז שבט תשפ״ד ג'

 07/02/2024   ב"ק צ״ז         גיטין ל״ג         כ״ח שבט תשפ״ד ד'

 08/02/2024 ער"ח ב"ק צ״ח         גיטין ל״ד         כ״ט שבט תשפ״ד ה'

 09/02/2024 א׳ דר"ח ב"ק צ״ט                   ל׳ שבט תשפ״ד ו'

 10/02/2024 שבת ר"ח ב"ק ק׳                   א׳ אדר א' תשפ״ד ז' 

 11/02/2024   ב"ק ק״א         גיטין ל״ה         ב׳ אדר א' תשפ״ד א'

 12/02/2024   ב"ק ק״ב         גיטין ל״ו         ג׳ אדר א' תשפ״ד ב'

 13/02/2024   ב"ק ק״ג         גיטין ל״ז         ד׳ אדר א' תשפ״ד ג'

 14/02/2024   ב"ק ק״ד         גיטין ל״ח         ה׳ אדר א' תשפ״ד ד'

 15/02/2024   ב"ק ק״ה         גיטין ל״ט         ו׳ אדר א' תשפ״ד ה'

 16/02/2024   ב"ק ק״ו                   ז׳ אדר א' תשפ״ד ו'

 17/02/2024   ב"ק ק״ז                   תשפ״דח׳ אדר א'  ז' 

 18/02/2024   ב"ק ק״ח         גיטין מ׳         ט׳ אדר א' תשפ״ד א'

 19/02/2024   ב"ק ק״ט         גיטין מ״א         י׳ אדר א' תשפ״ד ב'

 20/02/2024   ב"ק ק״י         גיטין מ״ב         י״א אדר א' תשפ״ד ג'

 21/02/2024   ב"ק קי״א         גיטין מ״ג         אדר א' תשפ״די״ב  ד'

 22/02/2024   ב"ק קי״ב         גיטין מ״ד         י״ג אדר א' תשפ״ד ה'

 23/02/2024 פורים קטן ב"ק קי״ג                   י״ד אדר א' תשפ״ד ו'

 24/02/2024 פורים קטןשושן  ב"ק קי״ד                   ט״ו אדר א' תשפ״ד ז' 

 25/02/2024   ב"ק קט״ו         גיטין מ״ה         ט״ז אדר א' תשפ״ד א'

 26/02/2024   ב"ק קט״ז         גיטין מ״ו         י״ז אדר א' תשפ״ד ב'

 27/02/2024   ב"ק קי״ז         גיטין מ״ז         י״ח אדר א' תשפ״ד ג'

 28/02/2024   ב"ק קי״ח         גיטין מ״ח         י״ט אדר א' תשפ״ד ד'

 29/02/2024   ב"ק קי״ט         גיטין מ״ט         כ׳ אדר א' תשפ״ד ה'

 01/03/2024   ב"מ ב׳                   כ״א אדר א' תשפ״ד ו'

 02/03/2024   ב"מ ג׳                   כ״ב אדר א' תשפ״ד ז' 

 03/03/2024   ב"מ ד׳         גיטין נ׳         כ״ג אדר א' תשפ״ד א'

 04/03/2024   ב"מ ה׳         גיטין נ״א         כ״ד אדר א' תשפ״ד ב'

 05/03/2024   ב"מ ו׳         גיטין נ״ב         כ״ה אדר א' תשפ״ד ג'

 06/03/2024   ב"מ ז׳         גיטין נ״ג         כ״ו אדר א' תשפ״ד ד'

 07/03/2024   ב"מ ח׳         גיטין נ״ד         תשפ״דכ״ז אדר א'  ה'

 08/03/2024   ב"מ ט׳                   כ״ח אדר א' תשפ״ד ו'

 09/03/2024 ער"ח ב"מ י׳                   כ״ט אדר א' תשפ״ד ז' 

 10/03/2024 א׳ דר"ח ב"מ י״א         קידושין א׳         ל׳ אדר א' תשפ״ד א'

 11/03/2024 ב׳ דר"ח ב"מ י״ב         קידושין ב׳         אדר ב' תשפ״דא׳  ב'

 12/03/2024   ב"מ י״ג         קידושין ג׳         ב׳ אדר ב' תשפ״ד ג'

 13/03/2024   ב"מ י״ד         קידושין ד׳         ג׳ אדר ב' תשפ״ד ד'

 14/03/2024   ט״וב"מ          קידושין ה׳         ד׳ אדר ב' תשפ״ד ה'

 15/03/2024   ב"מ ט״ז                   ה׳ אדר ב' תשפ״ד ו'

 16/03/2024   ב"מ י״ז                   ו׳ אדר ב' תשפ״ד ז' 

 17/03/2024   ב"מ י״ח         קידושין ו׳         ז׳ אדר ב' תשפ״ד א'

 18/03/2024   י״טב"מ          קידושין ז׳         ח׳ אדר ב' תשפ״ד ב'

 19/03/2024   ב"מ כ׳         קידושין ח׳         ט׳ אדר ב' תשפ״ד ג'

 20/03/2024   ב"מ כ״א         קידושין ט׳         י׳ אדר ב' תשפ״ד ד'

 21/03/2024 תענית אסתר מוקדם ב"מ כ״ב         קידושין י׳         י״א אדר ב' תשפ״ד ה'

 22/03/2024   ב"מ כ״ג                   י״ב אדר ב' תשפ״ד ו'
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 23/03/2024   ב"מ כ״ד                   י״ג אדר ב' תשפ״ד ז' 

 24/03/2024 פורים ב"מ כ״ה         קידושין י״א         י״ד אדר ב' תשפ״ד א'

 25/03/2024 שושן פורים ב"מ כ״ו         קידושין י״ב         ט״ו אדר ב' תשפ״ד ב'

 26/03/2024   ב"מ כ״ז         קידושין י״ג         ט״ז אדר ב' תשפ״ד ג'

 27/03/2024   ב"מ כ״ח         קידושין י״ד         י״ז אדר ב' תשפ״ד ד'

 28/03/2024   ב"מ כ״ט         קידושין ט״ו         י״ח אדר ב' תשפ״ד ה'

 29/03/2024   ב"מ ל׳                   י״ט אדר ב' תשפ״ד ו'

 30/03/2024   ב"מ ל״א                   כ׳ אדר ב' תשפ״ד ז' 

 31/03/2024   ב"מ ל״ב         קידושין ט״ז         כ״א אדר ב' תשפ״ד א'

 01/04/2024   ב"מ ל״ג         קידושין י״ז         כ״ב אדר ב' תשפ״ד ב'

 02/04/2024   ב"מ ל״ד         קידושין י״ח         כ״ג אדר ב' תשפ״ד ג'

 03/04/2024   ב"מ ל״ה         קידושין י״ט         כ״ד אדר ב' תשפ״ד ד'

 04/04/2024   ב"מ ל״ו         קידושין כ׳         כ״ה אדר ב' תשפ״ד ה'

 05/04/2024   ב"מ ל״ז                   כ״ו אדר ב' תשפ״ד ו'

 06/04/2024   ב"מ ל״ח                   כ״ז אדר ב' תשפ״ד ז' 

 07/04/2024   ב"מ ל״ט         קידושין כ״א         כ״ח אדר ב' תשפ״ד א'

 08/04/2024 ער"ח ב"מ מ׳         קידושין כ״ב         כ״ט אדר ב' תשפ״ד ב'

 09/04/2024 ר"ח ב"מ מ״א                   א׳ ניסן תשפ״ד ג'

 10/04/2024   ב"מ מ״ב                   ב׳ ניסן תשפ״ד ד'

 11/04/2024   ב"מ מ״ג                   ג׳ ניסן תשפ״ד ה'

 12/04/2024   ב"מ מ״ד                   ד׳ ניסן תשפ״ד ו'

 13/04/2024   ב"מ מ״ה                   ה׳ ניסן תשפ״ד ז' 

 14/04/2024   ב"מ מ״ו                   ו׳ ניסן תשפ״ד א'

 15/04/2024   ב"מ מ״ז                   ז׳ ניסן תשפ״ד ב'

 16/04/2024   ב"מ מ״ח                   ח׳ ניסן תשפ״ד ג'

 17/04/2024   ב"מ מ״ט                   ט׳ ניסן תשפ״ד ד'

 18/04/2024   ב"מ נ׳                   י׳ ניסן תשפ״ד ה'

 19/04/2024   ב"מ נ״א                   י״א ניסן תשפ״ד ו'

 20/04/2024   ב"מ נ״ב                   י״ב ניסן תשפ״ד ז' 

 21/04/2024   ב"מ נ״ג                   י״ג ניסן תשפ״ד א'

 22/04/2024 ערב פסח ב"מ נ״ד                   י״ד ניסן תשפ״ד ב'

 23/04/2024 א׳ דפסח ב"מ נ״ה                   ט״ו ניסן תשפ״ד ג'

 24/04/2024 חוה״מ פסח ב"מ נ״ו                   ט״ז ניסן תשפ״ד ד'

 25/04/2024 חוה״מ פסח ב"מ נ״ז                   י״ז ניסן תשפ״ד ה'

 26/04/2024 חוה״מ פסח ב"מ נ״ח                   י״ח ניסן תשפ״ד ו'

 27/04/2024 שבת חוה״מ פסח ב"מ נ״ט                   י״ט ניסן תשפ״ד ז' 

 28/04/2024 חוה״מ פסח ב"מ ס׳                   כ׳ ניסן תשפ״ד א'

 29/04/2024 שביעי של פסח ב"מ ס״א                   כ״א ניסן תשפ״ד ב'

 30/04/2024 אסרו חג ב"מ ס״ב                   כ״ב ניסן תשפ״ד ג'

 01/05/2024   ב"מ ס״ג                   תשפ״דכ״ג ניסן  ד'

 02/05/2024   ב"מ ס״ד                   כ״ד ניסן תשפ״ד ה'

 03/05/2024   ב"מ ס״ה                   כ״ה ניסן תשפ״ד ו'

 04/05/2024   ב"מ ס״ו                   כ״ו ניסן תשפ״ד ז' 

 05/05/2024   ב"מ ס״ז                   כ״ז ניסן תשפ״ד א'

 06/05/2024   ב"מ ס״ח                   כ״ח ניסן תשפ״ד ב'

 07/05/2024 ער"ח ב"מ ס״ט                   כ״ט ניסן תשפ״ד ג'

 08/05/2024 א׳ דר"ח ב"מ ע׳         קידושין כ״ג         ל׳ ניסן תשפ״ד ד'

 09/05/2024 ב׳ דר"ח ב"מ ע״א         קידושין כ״ד         א׳ אייר תשפ״ד ה'

 10/05/2024   ב"מ ע״ב                   ב׳ אייר תשפ״ד ו'

 11/05/2024   ב"מ ע״ג                   ג׳ אייר תשפ״ד ז' 
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 12/05/2024   ב"מ ע״ד         קידושין כ״ה         ד׳ אייר תשפ״ד א'

 13/05/2024 תענית שני קמא ב"מ ע״ה         קידושין כ״ו         ה׳ אייר תשפ״ד ב'

 14/05/2024   ב"מ ע״ו         קידושין כ״ז         ו׳ אייר תשפ״ד ג'

 15/05/2024   ב"מ ע״ז         קידושין כ״ח         ז׳ אייר תשפ״ד ד'

 16/05/2024 תענית חמישי ב"מ ע״ח         קידושין כ״ט         ח׳ אייר תשפ״ד ה'

 17/05/2024   ב"מ ע״ט                   אייר תשפ״דט׳  ו'

 18/05/2024   ב"מ פ׳                   י׳ אייר תשפ״ד ז' 

 19/05/2024   ב"מ פ״א         קידושין ל׳         י״א אייר תשפ״ד א'

 20/05/2024 תענית שני בתרא ב"מ פ״ב         קידושין ל״א         י״ב אייר תשפ״ד ב'

 21/05/2024   ב"מ פ״ג         קידושין ל״ב         י״ג אייר תשפ״ד ג'

 22/05/2024 פסח שני ב"מ פ״ד         קידושין ל״ג         י״ד אייר תשפ״ד ד'

 23/05/2024   ב"מ פ״ה         קידושין ל״ד         ט״ו אייר תשפ״ד ה'

 24/05/2024   ב"מ פ״ו                   ט״ז אייר תשפ״ד ו'

 25/05/2024   ב"מ פ״ז                   י״ז אייר תשפ״ד ז' 

 26/05/2024 ל״ג בעומר ב"מ פ״ח         קידושין ל״ה         י״ח אייר תשפ״ד א'

 27/05/2024   ב"מ פ״ט         קידושין ל״ו         י״ט אייר תשפ״ד ב'

 28/05/2024   ב"מ צ׳         קידושין ל״ז         כ׳ אייר תשפ״ד ג'

 29/05/2024   ב"מ צ״א         קידושין ל״ח         כ״א אייר תשפ״ד ד'

 30/05/2024   ב"מ צ״ב         קידושין ל״ט         כ״ב אייר תשפ״ד ה'

 31/05/2024   ב"מ צ״ג                   כ״ג אייר תשפ״ד ו'

 01/06/2024   ב"מ צ״ד                   כ״ד אייר תשפ״ד ז' 

 02/06/2024   ב"מ צ״ה         קידושין מ׳         כ״ה אייר תשפ״ד א'

 03/06/2024   ב"מ צ״ו         קידושין מ״א         כ״ו אייר תשפ״ד ב'

 04/06/2024   ב"מ צ״ז         קידושין מ״ב         כ״ז אייר תשפ״ד ג'

 05/06/2024   ב"מ צ״ח         קידושין מ״ג         כ״ח אייר תשפ״ד ד'

 06/06/2024 ער"ח ב"מ צ״ט         קידושין מ״ד         כ״ט אייר תשפ״ד ה'

 07/06/2024 ר"ח ב"מ ק׳                   א׳ סיון תשפ״ד ו'

 08/06/2024   ב"מ ק״א                   ב׳ סיון תשפ״ד ז' 

 09/06/2024   ב"מ ק״ב         קידושין מ״ה         ג׳ סיון תשפ״ד א'

 10/06/2024   ב"מ ק״ג         קידושין מ״ו         ד׳ סיון תשפ״ד ב'

 11/06/2024 ערב שבועות ב"מ ק״ד         קידושין מ״ז         ה׳ סיון תשפ״ד ג'

 12/06/2024 שבועות ב"מ ק״ה         קידושין מ״ח         ו׳ סיון תשפ״ד ד'

 13/06/2024 אסרו חג ב"מ ק״ו         ב"ק א׳         ז׳ סיון תשפ״ד ה'

 14/06/2024   ב"מ ק״ז                   ח׳ סיון תשפ״ד ו'

 15/06/2024   ב"מ ק״ח                   ט׳ סיון תשפ״ד ז' 

 16/06/2024   ב"מ ק״ט         ב"ק ב׳         י׳ סיון תשפ״ד א'

 17/06/2024   ב"מ ק״י         ב"ק ג׳         סיון תשפ״די״א  ב'

 18/06/2024   ב"מ קי״א         ב"ק ד׳         י״ב סיון תשפ״ד ג'

 19/06/2024   ב"מ קי״ב         ב"ק ה׳         י״ג סיון תשפ״ד ד'

 20/06/2024   ב"מ קי״ג         ב"ק ו׳         י״ד סיון תשפ״ד ה'

 21/06/2024   ב"מ קי״ד                   סיון תשפ״דט״ו  ו'

 22/06/2024   ב"מ קט״ו                   ט״ז סיון תשפ״ד ז' 

 23/06/2024   ב"מ קט״ז         ב"ק ז׳         י״ז סיון תשפ״ד א'

 24/06/2024   ב"מ קי״ז         ב"ק ח׳         י״ח סיון תשפ״ד ב'

 25/06/2024   ב"מ קי״ח         ב"ק ט׳         תשפ״די״ט סיון  ג'

 26/06/2024   ב"מ קי״ט         ב"ק י׳         כ׳ סיון תשפ״ד ד'

 27/06/2024   ב"ב ב׳         ב"ק י״א         כ״א סיון תשפ״ד ה'

 28/06/2024   ב"ב ג׳                   כ״ב סיון תשפ״ד ו'

 29/06/2024   ב"ב ד׳                   כ״ג סיון תשפ״ד ז' 

 30/06/2024   ב"ב ה׳         ב"ק י״ב         כ״ד סיון תשפ״ד א'
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 01/07/2024   ב"ב ו׳         ב"ק י״ג         כ״ה סיון תשפ״ד ב'

 02/07/2024   ב"ב ז׳         ב"ק י״ד         כ״ו סיון תשפ״ד ג'

 03/07/2024   ב"ב ח׳         ט״וב"ק          כ״ז סיון תשפ״ד ד'

 04/07/2024   ב"ב ט׳         ב"ק ט״ז         כ״ח סיון תשפ״ד ה'

 05/07/2024 ער"ח ב"ב י׳                   כ״ט סיון תשפ״ד ו'

 06/07/2024 שבת ר"ח ב"ב י״א                   ל׳ סיון תשפ״ד ז' 

 07/07/2024 ב׳ דר"ח ב"ב י״ב         ב"ק י״ז         א׳ תמוז תשפ״ד א'

 08/07/2024   ב"ב י״ג         ב"ק י״ח         ב׳ תמוז תשפ״ד ב'

 09/07/2024   ב"ב י״ד         ב"ק י״ט         ג׳ תמוז תשפ״ד ג'

 10/07/2024   ב"ב ט״ו         ב"ק כ׳         ד׳ תמוז תשפ״ד ד'

 11/07/2024   ב"ב ט״ז         ב"ק כ״א         ה׳ תמוז תשפ״ד ה'

 12/07/2024   ב"ב י״ז                   ו׳ תמוז תשפ״ד ו'

 13/07/2024   ב"ב י״ח                   ז׳ תמוז תשפ״ד ז' 

 14/07/2024   ב"ב י״ט         ב"ק כ״ב         ח׳ תמוז תשפ״ד א'

 15/07/2024   ב"ב כ׳         ב"ק כ״ג         ט׳ תמוז תשפ״ד ב'

 16/07/2024   ב"ב כ״א         ב"ק כ״ד         י׳ תמוז תשפ״ד ג'

 17/07/2024   ב"ב כ״ב         ב"ק כ״ה         י״א תמוז תשפ״ד ד'

 18/07/2024   ב"ב כ״ג         ב"ק כ״ו         י״ב תמוז תשפ״ד ה'

 19/07/2024   ב"ב כ״ד                   י״ג תמוז תשפ״ד ו'

 20/07/2024   ב"ב כ״ה                   י״ד תמוז תשפ״ד ז' 

 21/07/2024   ב"ב כ״ו         ב"ק כ״ז         ט״ו תמוז תשפ״ד א'

 22/07/2024   ב"ב כ״ז         ב"ק כ״ח         ט״ז תמוז תשפ״ד ב'

 23/07/2024 בתמוז צום י״ז ב"ב כ״ח         ב"ק כ״ט         י״ז תמוז תשפ״ד ג'

 24/07/2024   ב"ב כ״ט         ב"ק ל׳         י״ח תמוז תשפ״ד ד'

 25/07/2024   ב"ב ל׳         ב"ק ל״א         י״ט תמוז תשפ״ד ה'

 26/07/2024   ב"ב ל״א                   כ׳ תמוז תשפ״ד ו'

 27/07/2024   ב"ב ל״ב                   כ״א תמוז תשפ״ד ז' 

 28/07/2024   ב"ב ל״ג         ב"ק ל״ב         כ״ב תמוז תשפ״ד א'

 29/07/2024   ב"ב ל״ד         ב"ק ל״ג         כ״ג תמוז תשפ״ד ב'

 30/07/2024   ב"ב ל״ה         ב"ק ל״ד         כ״ד תמוז תשפ״ד ג'

 31/07/2024   ב"ב ל״ו         ב"ק ל״ה         כ״ה תמוז תשפ״ד ד'

 01/08/2024   ב"ב ל״ז         ב"ק ל״ו         כ״ו תמוז תשפ״ד ה'

 02/08/2024   ב"ב ל״ח                   כ״ז תמוז תשפ״ד ו'

 03/08/2024   ב"ב ל״ט                   כ״ח תמוז תשפ״ד ז' 

 04/08/2024 ער"ח ב"ב מ׳         ב"ק ל״ז         כ״ט תמוז תשפ״ד א'

 05/08/2024 ר"ח ב"ב מ״א         ב"ק ל״ח         א׳ אב תשפ״ד ב'

 06/08/2024   ב"ב מ״ב         ב"ק ל״ט         ב׳ אב תשפ״ד ג'

 07/08/2024   ב"ב מ״ג         ב"ק מ׳         ג׳ אב תשפ״ד ד'

 08/08/2024   ב"ב מ״ד         ב"ק מ״א         ד׳ אב תשפ״ד ה'

 09/08/2024   ב"ב מ״ה                   ה׳ אב תשפ״ד ו'

 10/08/2024   ב"ב מ״ו                   ו׳ אב תשפ״ד ז' 

 11/08/2024   ב"ב מ״ז         ב"ק מ״ב         ז׳ אב תשפ״ד א'

 12/08/2024 ערב ת"ב ב"ב מ״ח         ב"ק מ״ג         ח׳ אב תשפ״ד ב'

 13/08/2024 צום ת"ב ב"ב מ״ט                   ט׳ אב תשפ״ד ג'

 14/08/2024   ב"ב נ׳                   י׳ אב תשפ״ד ד'

 15/08/2024   ב"ב נ״א                   י״א אב תשפ״ד ה'

 16/08/2024   ב"ב נ״ב                   י״ב אב תשפ״ד ו'

 17/08/2024   ב"ב נ״ג                   י״ג אב תשפ״ד ז' 

 18/08/2024   ב"ב נ״ד                   י״ד אב תשפ״ד א'

 19/08/2024 ט״ו באב ב"ב נ״ה                   ט״ו אב תשפ״ד ב'
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 20/08/2024   ב"ב נ״ו                   ט״ז אב תשפ״ד ג'

 21/08/2024   ב"ב נ״ז                   י״ז אב תשפ״ד ד'

 22/08/2024   ב"ב נ״ח                   תשפ״די״ח אב  ה'

 23/08/2024   ב"ב נ״ט                   י״ט אב תשפ״ד ו'

 24/08/2024   ב"ב ס׳                   כ׳ אב תשפ״ד ז' 

 25/08/2024   ב"ב ס״א                   כ״א אב תשפ״ד א'

 26/08/2024   ב"ב ס״ב                   כ״ב אב תשפ״ד ב'

 27/08/2024   ב"ב ס״ג                   כ״ג אב תשפ״ד ג'

 28/08/2024   ב"ב ס״ד                   כ״ד אב תשפ״ד ד'

 29/08/2024   ב"ב ס״ה                   כ״ה אב תשפ״ד ה'

 30/08/2024   ב"ב ס״ו                   כ״ו אב תשפ״ד ו'

 31/08/2024   ב"ב ס״ז                   כ״ז אב תשפ״ד ז' 

 01/09/2024   ב"ב ס״ח                   כ״ח אב תשפ״ד א'

 02/09/2024 ער"ח ב"ב ס״ט                   כ״ט אב תשפ״ד ב'

 03/09/2024 א׳ דר"ח ב"ב ע׳         ב"ק מ״ד         ל׳ אב תשפ״ד ג'

 04/09/2024 ב׳ דר"ח ב"ב ע״א         ב"מ א׳         א׳ אלול תשפ״ד ד'

 05/09/2024   ב"ב ע״ב         ב"מ ב׳         ב׳ אלול תשפ״ד ה'

 06/09/2024   ב"ב ע״ג                   ג׳ אלול תשפ״ד ו'

 07/09/2024   ב"ב ע״ד                   ד׳ אלול תשפ״ד ז' 

 08/09/2024   ב"ב ע״ה         ב"מ ג׳         ה׳ אלול תשפ״ד א'

 09/09/2024   ב"ב ע״ו         ב"מ ד׳         ו׳ אלול תשפ״ד ב'

 10/09/2024   ב"ב ע״ז         ב"מ ה׳         ז׳ אלול תשפ״ד ג'

 11/09/2024   ב"ב ע״ח         ב"מ ו׳         ח׳ אלול תשפ״ד ד'

 12/09/2024   ב"ב ע״ט         ב"מ ז׳         ט׳ אלול תשפ״ד ה'

 13/09/2024   ב"ב פ׳                   י׳ אלול תשפ״ד ו'

 14/09/2024   ב"ב פ״א                   י״א אלול תשפ״ד ז' 

 15/09/2024   ב"ב פ״ב         ב"מ ח׳         י״ב אלול תשפ״ד א'

 16/09/2024   ב"ב פ״ג         ב"מ ט׳         י״ג אלול תשפ״ד ב'

 17/09/2024   ב"ב פ״ד         ב"מ י׳         י״ד אלול תשפ״ד ג'

 18/09/2024   ב"ב פ״ה         ב"מ י״א         ט״ו אלול תשפ״ד ד'

 19/09/2024   ב"ב פ״ו         ב"מ י״ב         ט״ז אלול תשפ״ד ה'

 20/09/2024   ב"ב פ״ז                   י״ז אלול תשפ״ד ו'

 21/09/2024   ב"ב פ״ח                   אלול תשפ״די״ח  ז' 

 22/09/2024   ב"ב פ״ט         ב"מ י״ג         י״ט אלול תשפ״ד א'

 23/09/2024   ב"ב צ׳         ב"מ י״ד         כ׳ אלול תשפ״ד ב'

 24/09/2024   ב"ב צ״א         ב"מ ט״ו         כ״א אלול תשפ״ד ג'

 25/09/2024   ב"ב צ״ב         ב"מ ט״ז         תשפ״דכ״ב אלול  ד'

 26/09/2024   ב"ב צ״ג         ב"מ י״ז         כ״ג אלול תשפ״ד ה'

 27/09/2024   ב"ב צ״ד                   כ״ד אלול תשפ״ד ו'

 28/09/2024   ב"ב צ״ה                   כ״ה אלול תשפ״ד ז' 

 29/09/2024 א׳ דסליחות ב"ב צ״ו         ב"מ י״ח         כ״ו אלול תשפ״ד א'

 30/09/2024   ב"ב צ״ז         ב"מ י״ט         כ״ז אלול תשפ״ד ב'

 01/10/2024   ב"ב צ״ח         ב"מ כ׳         כ״ח אלול תשפ״ד ג'

 02/10/2024 ערב ר"ה ב"ב צ״ט         ב"מ כ״א         כ״ט אלול תשפ״ד ד'

 תשפ"ה –לוח כולל ירושלמי 

 03/10/2024 א׳ דר"ה ב"ב ק׳         ב"מ כ״ב         א׳ תשרי תשפ״ה ה'

 04/10/2024 ב׳ דר"ה ב"ב ק״א                   ב׳ תשרי תשפ״ה ו'

 05/10/2024   ב"ב ק״ב                   ג׳ תשרי תשפ״ה ז' 

 06/10/2024 צום גדליה נדחה ב"ב ק״ג         ב"מ כ״ג         ד׳ תשרי תשפ״ה א'
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 07/10/2024   ב"ב ק״ד         ב"מ כ״ד         ה׳ תשרי תשפ״ה ב'

 08/10/2024   ב"ב ק״ה         ב"מ כ״ה         ו׳ תשרי תשפ״ה ג'

 09/10/2024   ב"ב ק״ו         ב"מ כ״ו         ז׳ תשרי תשפ״ה ד'

 10/10/2024   ב"ב ק״ז         ב"מ כ״ז         ח׳ תשרי תשפ״ה ה'

 11/10/2024 ערב יו"כ ב"ב ק״ח                   ט׳ תשרי תשפ״ה ו'

 12/10/2024 יו"כ ב"ב ק״ט                   י׳ תשרי תשפ״ה ז' 

 13/10/2024   ב"ב ק״י                   י״א תשרי תשפ״ה א'

 14/10/2024   קי״אב"ב                    י״ב תשרי תשפ״ה ב'

 15/10/2024   ב"ב קי״ב                   י״ג תשרי תשפ״ה ג'

 16/10/2024 ערב סוכות ב"ב קי״ג                   י״ד תשרי תשפ״ה ד'

 17/10/2024 סוכות ב"ב קי״ד                   ט״ו תשרי תשפ״ה ה'

 18/10/2024 חוה״מ סוכות ב"ב קט״ו                   ט״ז תשרי תשפ״ה ו'

 19/10/2024 שבת חוה״מ סוכות ב"ב קט״ז                   י״ז תשרי תשפ״ה ז' 

 20/10/2024 חוה״מ סוכות ב"ב קי״ז                   י״ח תשרי תשפ״ה א'

 21/10/2024 חוה״מ סוכות ב"ב קי״ח                   י״ט תשרי תשפ״ה ב'

 22/10/2024 חוה״מ סוכות ב"ב קי״ט                   כ׳ תשרי תשפ״ה ג'

 23/10/2024 הושענא רבא ב"ב ק״כ                   כ״א תשרי תשפ״ה ד'

 24/10/2024 שמחת תורה ב"ב קכ״א                   כ״ב תשרי תשפ״ה ה'

 25/10/2024 אסרו חג ב"ב קכ״ב                   כ״ג תשרי תשפ״ה ו'

 26/10/2024   ב"ב קכ״ג                   תשרי תשפ״הכ״ד  ז' 

 27/10/2024   ב"ב קכ״ד                   כ״ה תשרי תשפ״ה א'

 28/10/2024   ב"ב קכ״ה                   כ״ו תשרי תשפ״ה ב'

 29/10/2024   ב"ב קכ״ו                   כ״ז תשרי תשפ״ה ג'

 30/10/2024   ב"ב קכ״ז                   כ״ח תשרי תשפ״ה ד'

 31/10/2024 ער"ח ב"ב קכ״ח                   כ״ט תשרי תשפ״ה ה'

 01/11/2024 א׳ דר"ח ב"ב קכ״ט                   ל׳ תשרי תשפ״ה ו'

 02/11/2024 שבת ר"ח ב"ב ק״ל                   א׳ חשון תשפ״ה ז' 

 03/11/2024   ב"ב קל״א         ב"מ כ״ח         ב׳ חשון תשפ״ה א'

 04/11/2024   ב"ב קל״ב         ב"מ כ״ט         ג׳ חשון תשפ״ה ב'

 05/11/2024   ב"ב קל״ג         ב"מ ל׳         ד׳ חשון תשפ״ה ג'

 06/11/2024   ב"ב קל״ד         ב"מ ל״א         ה׳ חשון תשפ״ה ד'

 07/11/2024   ב"ב קל״ה         ב"מ ל״ב         ו׳ חשון תשפ״ה ה'

 08/11/2024 שאילת גשמים בא״י ב"ב קל״ו                   ז׳ חשון תשפ״ה ו'

 09/11/2024   ב"ב קל״ז                   ח׳ חשון תשפ״ה ז' 

 10/11/2024   ב"ב קל״ח         ב"מ ל״ג         ט׳ חשון תשפ״ה א'

 11/11/2024 תענית שני קמא ב"ב קל״ט         ל״דב"מ          י׳ חשון תשפ״ה ב'

 12/11/2024   ב"ב ק״מ         ב"מ ל״ה         י״א חשון תשפ״ה ג'

 13/11/2024   ב"ב קמ״א         ב"מ ל״ו         י״ב חשון תשפ״ה ד'

 14/11/2024 תענית חמישי ב"ב קמ״ב         ב"מ ל״ז         י״ג חשון תשפ״ה ה'

 15/11/2024   ב"ב קמ״ג                   י״ד חשון תשפ״ה ו'

 16/11/2024   ב"ב קמ״ד                   ט״ו חשון תשפ״ה ז' 

 17/11/2024   ב"ב קמ״ה         ב"ב א׳         ט״ז חשון תשפ״ה א'

 18/11/2024 תענית שני בתרא ב"ב קמ״ו         ב"ב ב׳         י״ז חשון תשפ״ה ב'

 19/11/2024   ב"ב קמ״ז         ב"ב ג׳         י״ח חשון תשפ״ה ג'

 20/11/2024   ב"ב קמ״ח         ב"ב ד׳         י״ט חשון תשפ״ה ד'

 21/11/2024   ב"ב קמ״ט         ב"ב ה׳         כ׳ חשון תשפ״ה ה'

 22/11/2024   ב"ב ק״נ                   כ״א חשון תשפ״ה ו'

 23/11/2024   ב"ב קנ״א                   כ״ב חשון תשפ״ה ז' 

 24/11/2024   ב"ב קנ״ב         ב"ב ו׳         כ״ג חשון תשפ״ה א'

 25/11/2024   ב"ב קנ״ג         ב"ב ז׳         כ״ד חשון תשפ״ה ב'
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 26/11/2024   ב"ב קנ״ד         ב"ב ח׳         כ״ה חשון תשפ״ה ג'

 27/11/2024   ב"ב קנ״ה         ב"ב ט׳         חשון תשפ״הכ״ו  ד'

 28/11/2024   ב"ב קנ״ו         ב"ב י׳         כ״ז חשון תשפ״ה ה'

 29/11/2024   ב"ב קנ״ז                   כ״ח חשון תשפ״ה ו'

 30/11/2024 ער"ח ב"ב קנ״ח                   כ״ט חשון תשפ״ה ז' 

 01/12/2024 א׳ דר"ח ב"ב קנ״ט         ב"ב י״א         תשפ״הל׳ חשון  א'

 02/12/2024 ב׳ דר"ח ב"ב ק״ס         ב"ב י״ב         א׳ כסליו תשפ״ה ב'

 03/12/2024   ב"ב קס״א         ב"ב י״ג         ב׳ כסליו תשפ״ה ג'

 04/12/2024   ב"ב קס״ב         ב"ב י״ד         ג׳ כסליו תשפ״ה ד'

 05/12/2024   ב"ב קס״ג         ב"ב ט״ו         ד׳ כסליו תשפ״ה ה'

 06/12/2024   ב"ב קס״ד                   ה׳ כסליו תשפ״ה ו'

 07/12/2024   ב"ב קס״ה                   ו׳ כסליו תשפ״ה ז' 

 08/12/2024   ב"ב קס״ו         ב"ב ט״ז         ז׳ כסליו תשפ״ה א'

 09/12/2024   ב"ב קס״ז         ב"ב י״ז         ח׳ כסליו תשפ״ה ב'

 10/12/2024   ב"ב קס״ח         ב"ב י״ח         ט׳ כסליו תשפ״ה ג'

 11/12/2024   ב"ב קס״ט         ב"ב י״ט         י׳ כסליו תשפ״ה ד'

 12/12/2024   ב"ב ק״ע         ב"ב כ׳         י״א כסליו תשפ״ה ה'

 13/12/2024   ב"ב קע״א                   י״ב כסליו תשפ״ה ו'

 14/12/2024   ב"ב קע״ב                   י״ג כסליו תשפ״ה ז' 

 15/12/2024   ב"ב קע״ג         ב"ב כ״א         י״ד כסליו תשפ״ה א'

 16/12/2024   ב"ב קע״ד         ב"ב כ״ב         ט״ו כסליו תשפ״ה ב'

 17/12/2024   ב"ב קע״ה         ב"ב כ״ג         ט״ז כסליו תשפ״ה ג'

 18/12/2024   ב"ב קע״ו         ב"ב כ״ד         י״ז כסליו תשפ״ה ד'

 19/12/2024   סנהדרין ב׳         ב"ב כ״ה         י״ח כסליו תשפ״ה ה'

 20/12/2024   ג׳ סנהדרין                   י״ט כסליו תשפ״ה ו'

 21/12/2024   סנהדרין ד׳                   כ׳ כסליו תשפ״ה ז' 

 22/12/2024   סנהדרין ה׳         ב"ב כ״ו         כ״א כסליו תשפ״ה א'

 23/12/2024   סנהדרין ו׳         ב"ב כ״ז         כ״ב כסליו תשפ״ה ב'

 24/12/2024   סנהדרין ז׳         ב"ב כ״ח         כ״ג כסליו תשפ״ה ג'

 25/12/2024   סנהדרין ח׳         ב"ב כ״ט         כ״ד כסליו תשפ״ה ד'

 26/12/2024 א׳ דחנוכה סנהדרין ט׳         ב"ב ל׳         כ״ה כסליו תשפ״ה ה'

 27/12/2024 ב׳ דחנוכה סנהדרין י׳                   כ״ו כסליו תשפ״ה ו'

 28/12/2024 ג׳ דחנוכה סנהדרין י״א                   תשפ״הכ״ז כסליו  ז' 

 29/12/2024 ד׳ דחנוכה סנהדרין י״ב         ב"ב ל״א         כ״ח כסליו תשפ״ה א'

 30/12/2024 ה׳ דחנוכה ערב ר״ח סנהדרין י״ג         ב"ב ל״ב         כ״ט כסליו תשפ״ה ב'

 31/12/2024 ו׳ דחנוכה ר״ח סנהדרין י״ד         ב"ב ל״ג         ל׳ כסליו תשפ״ה ג'

 01/01/2025 ז׳ דחנוכה ר״ח סנהדרין ט״ו         ב"ב ל״ד         א׳ טבת תשפ״ה ד'

 02/01/2025 זאת חנוכה סנהדרין ט״ז         סנהדרין א׳         ב׳ טבת תשפ״ה ה'

 03/01/2025   סנהדרין י״ז                   ג׳ טבת תשפ״ה ו'

 04/01/2025   סנהדרין י״ח                   ד׳ טבת תשפ״ה ז' 

 05/01/2025   סנהדרין י״ט         סנהדרין ב׳         ה׳ טבת תשפ״ה א'

 06/01/2025   סנהדרין כ׳         סנהדרין ג׳         ו׳ טבת תשפ״ה ב'

 07/01/2025   סנהדרין כ״א         סנהדרין ד׳         ז׳ טבת תשפ״ה ג'

 08/01/2025   סנהדרין כ״ב         סנהדרין ה׳         ח׳ טבת תשפ״ה ד'

 09/01/2025   סנהדרין כ״ג         סנהדרין ו׳         ט׳ טבת תשפ״ה ה'

 10/01/2025 עשרה בטבת סנהדרין כ״ד                   י׳ טבת תשפ״ה ו'

 11/01/2025   סנהדרין כ״ה                   י״א טבת תשפ״ה ז' 

 12/01/2025   סנהדרין כ״ו         סנהדרין ז׳         י״ב טבת תשפ״ה א'

 13/01/2025   סנהדרין כ״ז         סנהדרין ח׳         י״ג טבת תשפ״ה ב'

 14/01/2025   סנהדרין כ״ח         סנהדרין ט׳         י״ד טבת תשפ״ה ג'
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 15/01/2025   סנהדרין כ״ט         סנהדרין י׳         טבת תשפ״הט״ו  ד'

 16/01/2025   סנהדרין ל׳         סנהדרין י״א         ט״ז טבת תשפ״ה ה'

 17/01/2025   סנהדרין ל״א                   י״ז טבת תשפ״ה ו'

 18/01/2025   סנהדרין ל״ב                   י״ח טבת תשפ״ה ז' 

 19/01/2025   סנהדרין ל״ג         סנהדרין י״ב         י״ט טבת תשפ״ה א'

 20/01/2025   סנהדרין ל״ד         סנהדרין י״ג         כ׳ טבת תשפ״ה ב'

 21/01/2025   סנהדרין ל״ה         סנהדרין י״ד         כ״א טבת תשפ״ה ג'

 22/01/2025   סנהדרין ל״ו         סנהדרין ט״ו         כ״ב טבת תשפ״ה ד'

 23/01/2025   סנהדרין ל״ז         סנהדרין ט״ז         כ״ג טבת תשפ״ה ה'

 24/01/2025   סנהדרין ל״ח                   כ״ד טבת תשפ״ה ו'

 25/01/2025   סנהדרין ל״ט                   כ״ה טבת תשפ״ה ז' 

 26/01/2025   סנהדרין מ׳         י״זסנהדרין          כ״ו טבת תשפ״ה א'

 27/01/2025   סנהדרין מ״א         סנהדרין י״ח         כ״ז טבת תשפ״ה ב'

 28/01/2025   סנהדרין מ״ב         סנהדרין י״ט         כ״ח טבת תשפ״ה ג'

 29/01/2025 ער"ח סנהדרין מ״ג         סנהדרין כ׳         כ״ט טבת תשפ״ה ד'

 30/01/2025 ר"ח סנהדרין מ״ד         סנהדרין כ״א         א׳ שבט תשפ״ה ה'

 31/01/2025   סנהדרין מ״ה                   ב׳ שבט תשפ״ה ו'

 01/02/2025   סנהדרין מ״ו                   ג׳ שבט תשפ״ה ז' 

 02/02/2025   סנהדרין מ״ז         סנהדרין כ״ב         ד׳ שבט תשפ״ה א'

 03/02/2025   סנהדרין מ״ח         סנהדרין כ״ג         ה׳ שבט תשפ״ה ב'

 04/02/2025   סנהדרין מ״ט         סנהדרין כ״ד         ו׳ שבט תשפ״ה ג'

 05/02/2025   סנהדרין נ׳         סנהדרין כ״ה         ז׳ שבט תשפ״ה ד'

 06/02/2025   סנהדרין נ״א         סנהדרין כ״ו         ח׳ שבט תשפ״ה ה'

 07/02/2025   סנהדרין נ״ב                   ט׳ שבט תשפ״ה ו'

 08/02/2025   סנהדרין נ״ג                   י׳ שבט תשפ״ה ז' 

 09/02/2025   סנהדרין נ״ד         סנהדרין כ״ז         י״א שבט תשפ״ה א'

 10/02/2025   סנהדרין נ״ה         סנהדרין כ״ח         י״ב שבט תשפ״ה ב'

 11/02/2025   סנהדרין נ״ו         סנהדרין כ״ט         י״ג שבט תשפ״ה ג'

 12/02/2025   סנהדרין נ״ז         סנהדרין ל׳         י״ד שבט תשפ״ה ד'

 13/02/2025 ט"ו בשבט סנהדרין נ״ח         סנהדרין ל״א         ט״ו שבט תשפ״ה ה'

 14/02/2025   סנהדרין נ״ט                   ט״ז שבט תשפ״ה ו'

 15/02/2025   סנהדרין ס׳                   י״ז שבט תשפ״ה ז' 

 16/02/2025   סנהדרין ס״א         סנהדרין ל״ב         י״ח שבט תשפ״ה א'

 17/02/2025   סנהדרין ס״ב         סנהדרין ל״ג         י״ט שבט תשפ״ה ב'

 18/02/2025   סנהדרין ס״ג         סנהדרין ל״ד         כ׳ שבט תשפ״ה ג'

 19/02/2025   סנהדרין ס״ד         סנהדרין ל״ה         כ״א שבט תשפ״ה ד'

 20/02/2025   סנהדרין ס״ה         סנהדרין ל״ו         כ״ב שבט תשפ״ה ה'

 21/02/2025   סנהדרין ס״ו                   כ״ג שבט תשפ״ה ו'

 22/02/2025   סנהדרין ס״ז                   כ״ד שבט תשפ״ה ז' 

 23/02/2025   סנהדרין ס״ח         סנהדרין ל״ז         כ״ה שבט תשפ״ה א'

 24/02/2025   סנהדרין ס״ט         סנהדרין ל״ח         כ״ו שבט תשפ״ה ב'

 25/02/2025   סנהדרין ע׳         סנהדרין ל״ט         שבט תשפ״הכ״ז  ג'

 26/02/2025   סנהדרין ע״א         סנהדרין מ׳         כ״ח שבט תשפ״ה ד'

 27/02/2025 ער"ח סנהדרין ע״ב         סנהדרין מ״א         כ״ט שבט תשפ״ה ה'

 28/02/2025 דר"חא׳  סנהדרין ע״ג                   ל׳ שבט תשפ״ה ו'

 01/03/2025 שבת ר"ח סנהדרין ע״ד                   א׳ אדר תשפ״ה ז' 

 02/03/2025   סנהדרין ע״ה         סנהדרין מ״ב         ב׳ אדר תשפ״ה א'

 03/03/2025   סנהדרין ע״ו         סנהדרין מ״ג         ג׳ אדר תשפ״ה ב'

 04/03/2025   סנהדרין ע״ז         מ״דסנהדרין          ד׳ אדר תשפ״ה ג'

 05/03/2025   סנהדרין ע״ח         סנהדרין מ״ה         ה׳ אדר תשפ״ה ד'
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 06/03/2025   סנהדרין ע״ט         סנהדרין מ״ו         ו׳ אדר תשפ״ה ה'

 07/03/2025   סנהדרין פ׳                   ז׳ אדר תשפ״ה ו'

 08/03/2025   סנהדרין פ״א                   ח׳ אדר תשפ״ה ז' 

 09/03/2025   סנהדרין פ״ב         סנהדרין מ״ז         ט׳ אדר תשפ״ה א'

 10/03/2025   סנהדרין פ״ג         סנהדרין מ״ח         י׳ אדר תשפ״ה ב'

 11/03/2025   סנהדרין פ״ד         סנהדרין מ״ט         י״א אדר תשפ״ה ג'

 12/03/2025   סנהדרין פ״ה         סנהדרין נ׳         י״ב אדר תשפ״ה ד'

 13/03/2025 תענית אסתר סנהדרין פ״ו         סנהדרין נ״א         י״ג אדר תשפ״ה ה'

 14/03/2025 פורים סנהדרין פ״ז                   י״ד אדר תשפ״ה ו'

 15/03/2025 שושן פורים פ״חסנהדרין                    ט״ו אדר תשפ״ה ז' 

 16/03/2025   סנהדרין פ״ט         סנהדרין נ״ב         ט״ז אדר תשפ״ה א'

 17/03/2025   סנהדרין צ׳         סנהדרין נ״ג         י״ז אדר תשפ״ה ב'

 18/03/2025   סנהדרין צ״א         סנהדרין נ״ד         י״ח אדר תשפ״ה ג'

 19/03/2025   סנהדרין צ״ב         סנהדרין נ״ה         י״ט אדר תשפ״ה ד'

 20/03/2025   סנהדרין צ״ג         סנהדרין נ״ו         כ׳ אדר תשפ״ה ה'

 21/03/2025   סנהדרין צ״ד                   כ״א אדר תשפ״ה ו'

 22/03/2025   סנהדרין צ״ה                   כ״ב אדר תשפ״ה ז' 

 23/03/2025   סנהדרין צ״ו         סנהדרין נ״ז         אדר תשפ״הכ״ג  א'

 24/03/2025   סנהדרין צ״ז         מכות א׳         כ״ד אדר תשפ״ה ב'

 25/03/2025   סנהדרין צ״ח         מכות ב׳         כ״ה אדר תשפ״ה ג'

 26/03/2025   סנהדרין צ״ט         מכות ג׳         כ״ו אדר תשפ״ה ד'

 27/03/2025   סנהדרין ק׳         מכות ד׳         כ״ז אדר תשפ״ה ה'

 28/03/2025   סנהדרין ק״א                   כ״ח אדר תשפ״ה ו'

 29/03/2025 ער"ח סנהדרין ק״ב                   כ״ט אדר תשפ״ה ז' 

 30/03/2025 ר"ח סנהדרין ק״ג                   א׳ ניסן תשפ״ה א'

 31/03/2025   סנהדרין ק״ד                   ב׳ ניסן תשפ״ה ב'

 01/04/2025   סנהדרין ק״ה                   ג׳ ניסן תשפ״ה ג'

 02/04/2025   סנהדרין ק״ו                   ד׳ ניסן תשפ״ה ד'

 03/04/2025   סנהדרין ק״ז                   ה׳ ניסן תשפ״ה ה'

 04/04/2025   סנהדרין ק״ח                   ו׳ ניסן תשפ״ה ו'

 05/04/2025   סנהדרין ק״ט                   ז׳ ניסן תשפ״ה ז' 

 06/04/2025   סנהדרין ק״י                   ח׳ ניסן תשפ״ה א'

 07/04/2025   סנהדרין קי״א                   ט׳ ניסן תשפ״ה ב'

 08/04/2025   סנהדרין קי״ב                   תשפ״ה י׳ ניסן ג'

 09/04/2025   סנהדרין קי״ג                   י״א ניסן תשפ״ה ד'

 10/04/2025   מכות ב׳                   י״ב ניסן תשפ״ה ה'

 11/04/2025   מכות ג׳                   י״ג ניסן תשפ״ה ו'

 12/04/2025 ערב פסח שחל בשבת מכות ד׳                   י״ד ניסן תשפ״ה ז' 

 13/04/2025 א׳ דפסח מכות ה׳                   ט״ו ניסן תשפ״ה א'

 14/04/2025 חוה״מ פסח מכות ו׳                   ט״ז ניסן תשפ״ה ב'

 15/04/2025 חוה״מ פסח מכות ז׳                   י״ז ניסן תשפ״ה ג'

 16/04/2025 חוה״מ פסח מכות ח׳                   תשפ״ה י״ח ניסן ד'

 17/04/2025 חוה״מ פסח מכות ט׳                   י״ט ניסן תשפ״ה ה'

 18/04/2025 חוה״מ פסח מכות י׳                   כ׳ ניסן תשפ״ה ו'

 19/04/2025 שביעי של פסח מכות י״א                   כ״א ניסן תשפ״ה ז' 

 20/04/2025 אסרו חג מכות י״ב                   כ״ב ניסן תשפ״ה א'

 21/04/2025   מכות י״ג                   כ״ג ניסן תשפ״ה ב'

 22/04/2025   מכות י״ד                   כ״ד ניסן תשפ״ה ג'

 23/04/2025   מכות ט״ו                   כ״ה ניסן תשפ״ה ד'

 24/04/2025   מכות ט״ז                   תשפ״הכ״ו ניסן  ה'
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 25/04/2025   מכות י״ז                   כ״ז ניסן תשפ״ה ו'

 26/04/2025   מכות י״ח                   כ״ח ניסן תשפ״ה ז' 

 27/04/2025 ער"ח מכות י״ט                   כ״ט ניסן תשפ״ה א'

 28/04/2025 א׳ דר"ח מכות כ׳         מכות ה׳         ל׳ ניסן תשפ״ה ב'

 29/04/2025 ב׳ דר"ח מכות כ״א         מכות ו׳         א׳ אייר תשפ״ה ג'

 30/04/2025   מכות כ״ב         מכות ז׳         ב׳ אייר תשפ״ה ד'

 01/05/2025   מכות כ״ג         מכות ח׳         ג׳ אייר תשפ״ה ה'

 02/05/2025   מכות כ״ד                   תשפ״הד׳ אייר  ו'

 03/05/2025   שבועות ב׳                   ה׳ אייר תשפ״ה ז' 

 04/05/2025   שבועות ג׳         מכות ט׳         ו׳ אייר תשפ״ה א'

 05/05/2025 תענית שני קמא שבועות ד׳         שבועות א׳         ז׳ אייר תשפ״ה ב'

 06/05/2025   שבועות ה׳         שבועות ב׳         אייר תשפ״ה ח׳ ג'

 07/05/2025   שבועות ו׳         שבועות ג׳         ט׳ אייר תשפ״ה ד'

 08/05/2025 תענית חמישי שבועות ז׳         שבועות ד׳         י׳ אייר תשפ״ה ה'

 09/05/2025   שבועות ח׳                   י״א אייר תשפ״ה ו'

 10/05/2025   שבועות ט׳                   י״ב אייר תשפ״ה ז' 

 11/05/2025   שבועות י׳         שבועות ה׳         י״ג אייר תשפ״ה א'

 12/05/2025 פסח שני שבועות י״א         שבועות ו׳         י״ד אייר תשפ״ה ב'

 13/05/2025   שבועות י״ב         שבועות ז׳         ט״ו אייר תשפ״ה ג'

 14/05/2025   שבועות י״ג         שבועות ח׳         ט״ז אייר תשפ״ה ד'

 15/05/2025   שבועות י״ד         שבועות ט׳         י״ז אייר תשפ״ה ה'

 16/05/2025 ל״ג בעומר שבועות ט״ו                   י״ח אייר תשפ״ה ו'

 17/05/2025   שבועות ט״ז                   י״ט אייר תשפ״ה ז' 

 18/05/2025   שבועות י״ז         שבועות י׳         כ׳ אייר תשפ״ה א'

 19/05/2025   שבועות י״ח         שבועות י״א         כ״א אייר תשפ״ה ב'

 20/05/2025   שבועות י״ט         שבועות י״ב         כ״ב אייר תשפ״ה ג'

 21/05/2025   שבועות כ׳         שבועות י״ג         אייר תשפ״ה כ״ג ד'

 22/05/2025   שבועות כ״א         שבועות י״ד         כ״ד אייר תשפ״ה ה'

 23/05/2025   שבועות כ״ב                   כ״ה אייר תשפ״ה ו'

 24/05/2025   שבועות כ״ג                   כ״ו אייר תשפ״ה ז' 

 25/05/2025   שבועות כ״ד         שבועות ט״ו         כ״ז אייר תשפ״ה א'

 26/05/2025   שבועות כ״ה         שבועות ט״ז         כ״ח אייר תשפ״ה ב'

 27/05/2025 ער"ח שבועות כ״ו         שבועות י״ז         כ״ט אייר תשפ״ה ג'

 28/05/2025 ר"ח שבועות כ״ז         שבועות י״ח         א׳ סיון תשפ״ה ד'

 29/05/2025   שבועות כ״ח         שבועות י״ט         ב׳ סיון תשפ״ה ה'

 30/05/2025   שבועות כ״ט                   ג׳ סיון תשפ״ה ו'

 31/05/2025   שבועות ל׳                   ד׳ סיון תשפ״ה ז' 

 01/06/2025 ערב שבועות שבועות ל״א         שבועות כ׳         ה׳ סיון תשפ״ה א'

 02/06/2025 שבועות שבועות ל״ב         שבועות כ״א         ו׳ סיון תשפ״ה ב'

 03/06/2025 אסרו חג שבועות ל״ג         שבועות כ״ב         ז׳ סיון תשפ״ה ג'

 04/06/2025   שבועות ל״ד         שבועות כ״ג         ח׳ סיון תשפ״ה ד'

 05/06/2025   שבועות ל״ה         שבועות כ״ד         ט׳ סיון תשפ״ה ה'

 06/06/2025   שבועות ל״ו                   י׳ סיון תשפ״ה ו'

 07/06/2025   שבועות ל״ז                   י״א סיון תשפ״ה ז' 

 08/06/2025   שבועות ל״ח         שבועות כ״ה         י״ב סיון תשפ״ה א'

 09/06/2025   שבועות ל״ט         שבועות כ״ו         י״ג סיון תשפ״ה ב'

 10/06/2025   שבועות מ׳         שבועות כ״ז         י״ד סיון תשפ״ה ג'

 11/06/2025   שבועות מ״א         שבועות כ״ח         ט״ו סיון תשפ״ה ד'

 12/06/2025   שבועות מ״ב         כ״טשבועות          ט״ז סיון תשפ״ה ה'

 13/06/2025   שבועות מ״ג                   י״ז סיון תשפ״ה ו'
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 14/06/2025   שבועות מ״ד                   י״ח סיון תשפ״ה ז' 

 15/06/2025   שבועות מ״ה         שבועות ל׳         י״ט סיון תשפ״ה א'

 16/06/2025   שבועות מ״ו         שבועות ל״א         כ׳ סיון תשפ״ה ב'

 17/06/2025   שבועות מ״ז         שבועות ל״ב         כ״א סיון תשפ״ה ג'

 18/06/2025   שבועות מ״ח         שבועות ל״ג         כ״ב סיון תשפ״ה ד'

 19/06/2025   שבועות מ״ט         שבועות ל״ד         כ״ג סיון תשפ״ה ה'

 20/06/2025   ע"ז ב׳                   כ״ד סיון תשפ״ה ו'

 21/06/2025   ע"ז ג׳                   כ״ה סיון תשפ״ה ז' 

 22/06/2025   ע"ז ד׳         שבועות ל״ה         כ״ו סיון תשפ״ה א'

 23/06/2025   ע"ז ה׳         שבועות ל״ו         כ״ז סיון תשפ״ה ב'

 24/06/2025   ע"ז ו׳         שבועות ל״ז         תשפ״ה כ״ח סיון ג'

 25/06/2025 ער"ח ע"ז ז׳         שבועות ל״ח         כ״ט סיון תשפ״ה ד'

 26/06/2025 א׳ דר"ח ע"ז ח׳         שבועות ל״ט         ל׳ סיון תשפ״ה ה'

 27/06/2025 ב׳ דר"ח ע"ז ט׳                   א׳ תמוז תשפ״ה ו'

 28/06/2025   ע"ז י׳                   ב׳ תמוז תשפ״ה ז' 

 29/06/2025   ע"ז י״א         שבועות מ׳         ג׳ תמוז תשפ״ה א'

 30/06/2025   ע"ז י״ב         שבועות מ״א         ד׳ תמוז תשפ״ה ב'

 01/07/2025   ע"ז י״ג         שבועות מ״ב         ה׳ תמוז תשפ״ה ג'

 02/07/2025   ע"ז י״ד         שבועות מ״ג         ו׳ תמוז תשפ״ה ד'

 03/07/2025   ע"ז ט״ו         שבועות מ״ד         ז׳ תמוז תשפ״ה ה'

 04/07/2025   ע"ז ט״ז                   ח׳ תמוז תשפ״ה ו'

 05/07/2025   ע"ז י״ז                   ט׳ תמוז תשפ״ה ז' 

 06/07/2025   ע"ז י״ח         ע"ז א'         תמוז תשפ״הי׳  א'

 07/07/2025   ע"ז י״ט         ע"ז ב׳         י״א תמוז תשפ״ה ב'

 08/07/2025   ע"ז כ׳         ע"ז ג׳         י״ב תמוז תשפ״ה ג'

 09/07/2025   ע"ז כ״א         ע"ז ד׳         י״ג תמוז תשפ״ה ד'

 10/07/2025   ע"ז כ״ב         ע"ז ה׳         תשפ״הי״ד תמוז  ה'

 11/07/2025   ע"ז כ״ג                   ט״ו תמוז תשפ״ה ו'

 12/07/2025   ע"ז כ״ד                   ט״ז תמוז תשפ״ה ז' 

 13/07/2025 צום י״ז בתמוז ע"ז כ״ה         ע"ז ו׳         י״ז תמוז תשפ״ה א'

 14/07/2025   ע"ז כ״ו         ע"ז ז׳         תשפ״הי״ח תמוז  ב'

 15/07/2025   ע"ז כ״ז         ע"ז ח׳         י״ט תמוז תשפ״ה ג'

 16/07/2025   ע"ז כ״ח         ע"ז ט׳         כ׳ תמוז תשפ״ה ד'

 17/07/2025   ע"ז כ״ט         ע"ז י׳         כ״א תמוז תשפ״ה ה'

 18/07/2025   ע"ז ל׳                   כ״ב תמוז תשפ״ה ו'

 19/07/2025   ע"ז ל״א                   כ״ג תמוז תשפ״ה ז' 

 20/07/2025   ע"ז ל״ב         ע"ז י״א         כ״ד תמוז תשפ״ה א'

 21/07/2025   ע"ז ל״ג         ע"ז י״ב         כ״ה תמוז תשפ״ה ב'

 22/07/2025   ע"ז ל״ד         י״ג ע"ז         כ״ו תמוז תשפ״ה ג'

 23/07/2025   ע"ז ל״ה         ע"ז י״ד         כ״ז תמוז תשפ״ה ד'

 24/07/2025   ע"ז ל״ו         ע"ז ט״ו         כ״ח תמוז תשפ״ה ה'

 25/07/2025 ער"ח ע"ז ל״ז                   כ״ט תמוז תשפ״ה ו'

 26/07/2025 שבת ר"ח ע"ז ל״ח                   א׳ אב תשפ״ה ז' 

 27/07/2025   ע"ז ל״ט         ע"ז ט״ז         ב׳ אב תשפ״ה א'

 28/07/2025   ע"ז מ׳         ע"ז י״ז         ג׳ אב תשפ״ה ב'

 29/07/2025   ע"ז מ״א         ע"ז י״ח         ד׳ אב תשפ״ה ג'

 30/07/2025   מ״בע"ז          ע"ז י״ט         ה׳ אב תשפ״ה ד'

 31/07/2025   ע"ז מ״ג         ע"ז כ׳         ו׳ אב תשפ״ה ה'

 01/08/2025   ע"ז מ״ד                   ז׳ אב תשפ״ה ו'

 02/08/2025   ע"ז מ״ה                   ח׳ אב תשפ״ה ז' 
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 03/08/2025 צום ת"ב ע"ז מ״ו                   ט׳ אב תשפ״ה א'

 04/08/2025   ע"ז מ״ז                   אב תשפ״הי׳  ב'

 05/08/2025   ע"ז מ״ח                   י״א אב תשפ״ה ג'

 06/08/2025   ע"ז מ״ט                   י״ב אב תשפ״ה ד'

 07/08/2025   ע"ז נ׳                   י״ג אב תשפ״ה ה'

 08/08/2025   נ״אע"ז                    י״ד אב תשפ״ה ו'

 09/08/2025 ט״ו באב ע"ז נ״ב                   ט״ו אב תשפ״ה ז' 

 10/08/2025   ע"ז נ״ג                   ט״ז אב תשפ״ה א'

 11/08/2025   ע"ז נ״ד                   י״ז אב תשפ״ה ב'

 12/08/2025   ע"ז נ״ה                   י״ח אב תשפ״ה ג'

 13/08/2025   ע"ז נ״ו                   אב תשפ״הי״ט  ד'

 14/08/2025   ע"ז נ״ז                   כ׳ אב תשפ״ה ה'

 15/08/2025   ע"ז נ״ח                   כ״א אב תשפ״ה ו'

 16/08/2025   ע"ז נ״ט                   כ״ב אב תשפ״ה ז' 

 17/08/2025   ס׳ע"ז                    כ״ג אב תשפ״ה א'

 18/08/2025   ע"ז ס״א                   כ״ד אב תשפ״ה ב'

 19/08/2025   ע"ז ס״ב                   כ״ה אב תשפ״ה ג'

 20/08/2025   ע"ז ס״ג                   כ״ו אב תשפ״ה ד'

 21/08/2025   ע"ז ס״ד                   כ״ז אב תשפ״ה ה'

 22/08/2025   ע"ז ס״ה                   כ״ח אב תשפ״ה ו'

 23/08/2025 ער"ח ע"ז ס״ו                   כ״ט אב תשפ״ה ז' 

 24/08/2025 א׳ דר"ח ע"ז ס״ז         ע"ז כ״א         ל׳ אב תשפ״ה א'

 25/08/2025 ב׳ דר"ח ע"ז ס״ח         ע"ז כ״ב         א׳ אלול תשפ״ה ב'

 26/08/2025   ע"ז ס״ט         ע"ז כ״ג         ב׳ אלול תשפ״ה ג'

 27/08/2025   ע"ז ע׳         ע"ז כ״ד         ג׳ אלול תשפ״ה ד'

 28/08/2025   ע"ז ע״א         ע"ז כ״ה         ד׳ אלול תשפ״ה ה'

 29/08/2025   ע"ז ע״ב                   ה׳ אלול תשפ״ה ו'

 30/08/2025   ע"ז ע״ג                   ו׳ אלול תשפ״ה ז' 

 31/08/2025   ע"ז ע״ד         ע"ז כ״ו         ז׳ אלול תשפ״ה א'

 01/09/2025   ע"ז ע״ה         ע"ז כ״ז         ח׳ אלול תשפ״ה ב'

 02/09/2025   ע"ז ע״ו         ע"ז כ״ח         ט׳ אלול תשפ״ה ג'

 03/09/2025   הוריות ב׳         ע"ז כ״ט         י׳ אלול תשפ״ה ד'

 04/09/2025   הוריות ג׳         ע"ז ל׳         י״א אלול תשפ״ה ה'

 05/09/2025   הוריות ד׳                   י״ב אלול תשפ״ה ו'

 06/09/2025   הוריות ה׳                   י״ג אלול תשפ״ה ז' 

 07/09/2025   הוריות ו׳         ע"ז ל״א         י״ד אלול תשפ״ה א'

 08/09/2025   הוריות ז׳         ע"ז ל״ב         ט״ו אלול תשפ״ה ב'

 09/09/2025   הוריות ח׳         ע"ז ל״ג         ט״ז אלול תשפ״ה ג'

 10/09/2025   הוריות ט׳         ע"ז ל״ד         י״ז אלול תשפ״ה ד'

 11/09/2025   הוריות י׳         ע"ז ל״ה         י״ח אלול תשפ״ה ה'

 12/09/2025   הוריות י״א                   י״ט אלול תשפ״ה ו'

 13/09/2025   הוריות י״ב                   כ׳ אלול תשפ״ה ז' 

 14/09/2025 א׳ דסליחות הוריות י״ג         ע"ז ל״ו         כ״א אלול תשפ״ה א'

 15/09/2025   הוריות י״ד         ע"ז ל״ז         כ״ב אלול תשפ״ה ב'

 16/09/2025   זבחים ב׳         הוריות א׳         כ״ג אלול תשפ״ה ג'

 17/09/2025   זבחים ג׳         הוריות ב׳         כ״ד אלול תשפ״ה ד'

 18/09/2025   זבחים ד׳         הוריות ג׳         כ״ה אלול תשפ״ה ה'

 19/09/2025   זבחים ה׳                   תשפ״הכ״ו אלול  ו'

 20/09/2025   זבחים ו׳                   כ״ז אלול תשפ״ה ז' 

 21/09/2025   זבחים ז׳         הוריות ד׳         כ״ח אלול תשפ״ה א'
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 22/09/2025 ערב ר"ה זבחים ח׳         הוריות ה׳         כ״ט אלול תשפ״ה ב'

 תשפ"ו –לוח כולל ירושלמי 

 23/09/2025 א׳ דר"ה זבחים ט׳         הוריות ו׳         א׳ תשרי תשפ״ו ג'

 24/09/2025 ב׳ דר"ה זבחים י׳         הוריות ז׳         ב׳ תשרי תשפ״ו ד'

 25/09/2025 צום גדליה זבחים י״א         הוריות ח׳         ג׳ תשרי תשפ״ו ה'

 26/09/2025   זבחים י״ב                   תשפ״וד׳ תשרי  ו'

 27/09/2025   זבחים י״ג                   ה׳ תשרי תשפ״ו ז' 

 28/09/2025   זבחים י״ד         הוריות ט׳         ו׳ תשרי תשפ״ו א'

 29/09/2025   זבחים ט״ו         הוריות י׳         ז׳ תשרי תשפ״ו ב'

 30/09/2025   זבחים ט״ז         הוריות י״א         תשפ״וח׳ תשרי  ג'

 01/10/2025 ערב יו"כ זבחים י״ז                   ט׳ תשרי תשפ״ו ד'

 02/10/2025 יו"כ זבחים י״ח                   י׳ תשרי תשפ״ו ה'

 03/10/2025   זבחים י״ט                   י״א תשרי תשפ״ו ו'

 04/10/2025   זבחים כ׳                   תשרי תשפ״וי״ב  ז' 

 05/10/2025   זבחים כ״א                   י״ג תשרי תשפ״ו א'

 06/10/2025 ערב סוכות זבחים כ״ב                   י״ד תשרי תשפ״ו ב'

 07/10/2025 סוכות זבחים כ״ג                   ט״ו תשרי תשפ״ו ג'

 08/10/2025 חוה״מ סוכות זבחים כ״ד                   תשפ״וט״ז תשרי  ד'

 09/10/2025 חוה״מ סוכות זבחים כ״ה                   י״ז תשרי תשפ״ו ה'

 10/10/2025 חוה״מ סוכות זבחים כ״ו                   י״ח תשרי תשפ״ו ו'

 11/10/2025 סוכותשבת חוה״מ  זבחים כ״ז                   י״ט תשרי תשפ״ו ז' 

 12/10/2025 חוה״מ סוכות זבחים כ״ח                   כ׳ תשרי תשפ״ו א'

 13/10/2025 הושענא רבא זבחים כ״ט                   כ״א תשרי תשפ״ו ב'

 14/10/2025 שמחת תורה זבחים ל׳                   כ״ב תשרי תשפ״ו ג'

 15/10/2025 אסרו חג זבחים ל״א                   כ״ג תשרי תשפ״ו ד'

 16/10/2025   זבחים ל״ב                   כ״ד תשרי תשפ״ו ה'

 17/10/2025   זבחים ל״ג                   כ״ה תשרי תשפ״ו ו'

 18/10/2025   זבחים ל״ד                   כ״ו תשרי תשפ״ו ז' 

 19/10/2025   ל״הזבחים                    כ״ז תשרי תשפ״ו א'

 20/10/2025   זבחים ל״ו                   כ״ח תשרי תשפ״ו ב'

 21/10/2025 ער"ח זבחים ל״ז                   כ״ט תשרי תשפ״ו ג'

 22/10/2025 א׳ דר"ח זבחים ל״ח         הוריות י״ב         ל׳ תשרי תשפ״ו ד'

 23/10/2025 ב׳ דר"ח זבחים ל״ט         הוריות י״ג         א׳ חשון תשפ״ו ה'

 24/10/2025   זבחים מ׳                   ב׳ חשון תשפ״ו ו'

 25/10/2025   זבחים מ״א                   ג׳ חשון תשפ״ו ז' 

 26/10/2025   זבחים מ״ב         הוריות י״ד         ד׳ חשון תשפ״ו א'

 27/10/2025 תענית שני קמא זבחים מ״ג         הוריות ט״ו         ה׳ חשון תשפ״ו ב'

 28/10/2025   זבחים מ״ד         הוריות ט״ז         ו׳ חשון תשפ״ו ג'

 29/10/2025 שאילת גשמים בא״י זבחים מ״ה         הוריות י״ז         ז׳ חשון תשפ״ו ד'

 30/10/2025 חמישיתענית  זבחים מ״ו         הוריות י״ח         ח׳ חשון תשפ״ו ה'

 31/10/2025   זבחים מ״ז                   ט׳ חשון תשפ״ו ו'

 01/11/2025   זבחים מ״ח                   י׳ חשון תשפ״ו ז' 

 02/11/2025   זבחים מ״ט         הוריות י״ט         י״א חשון תשפ״ו א'

 03/11/2025 תענית שני בתרא זבחים נ׳         פאה א׳         י״ב חשון תשפ״ו ב'

 04/11/2025   זבחים נ״א         פאה ב׳         י״ג חשון תשפ״ו ג'

 05/11/2025   זבחים נ״ב         פאה ג׳         י״ד חשון תשפ״ו ד'

 06/11/2025   זבחים נ״ג         פאה ד׳         ט״ו חשון תשפ״ו ה'

 07/11/2025   זבחים נ״ד                   ט״ז חשון תשפ״ו ו'

 08/11/2025   זבחים נ״ה                   י״ז חשון תשפ״ו ז' 
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 09/11/2025   זבחים נ״ו         פאה ה׳         י״ח חשון תשפ״ו א'

 10/11/2025   זבחים נ״ז         פאה ו׳         י״ט חשון תשפ״ו ב'

 11/11/2025   זבחים נ״ח         פאה ז׳         כ׳ חשון תשפ״ו ג'

 12/11/2025   זבחים נ״ט         פאה ח׳         כ״א חשון תשפ״ו ד'

 13/11/2025   זבחים ס׳         פאה ט׳         כ״ב חשון תשפ״ו ה'

 14/11/2025   זבחים ס״א                   כ״ג חשון תשפ״ו ו'

 15/11/2025   ס״ב זבחים                   כ״ד חשון תשפ״ו ז' 

 16/11/2025   זבחים ס״ג         פאה י׳         כ״ה חשון תשפ״ו א'

 17/11/2025   זבחים ס״ד         פאה י״א         כ״ו חשון תשפ״ו ב'

 18/11/2025   זבחים ס״ה         פאה י״ב         כ״ז חשון תשפ״ו ג'

 19/11/2025   זבחים ס״ו         פאה י״ג         כ״ח חשון תשפ״ו ד'

 20/11/2025 ער"ח זבחים ס״ז         פאה י״ד         כ״ט חשון תשפ״ו ה'

 21/11/2025 ר"ח זבחים ס״ח                   א׳ כסליו תשפ״ו ו'

 22/11/2025   זבחים ס״ט                   ב׳ כסליו תשפ״ו ז' 

 23/11/2025   זבחים ע׳         פאה ט״ו         ג׳ כסליו תשפ״ו א'

 24/11/2025   זבחים ע״א         פאה ט״ז         ד׳ כסליו תשפ״ו ב'

 25/11/2025   זבחים ע״ב         פאה י״ז         ה׳ כסליו תשפ״ו ג'

 26/11/2025   זבחים ע״ג         פאה י״ח         ו׳ כסליו תשפ״ו ד'

 27/11/2025   זבחים ע״ד         י״טפאה          ז׳ כסליו תשפ״ו ה'

 28/11/2025   זבחים ע״ה                   ח׳ כסליו תשפ״ו ו'

 29/11/2025   זבחים ע״ו                   ט׳ כסליו תשפ״ו ז' 

 30/11/2025   זבחים ע״ז         פאה כ׳         י׳ כסליו תשפ״ו א'

 01/12/2025   זבחים ע״ח         פאה כ״א         י״א כסליו תשפ״ו ב'

 02/12/2025   זבחים ע״ט         פאה כ״ב         י״ב כסליו תשפ״ו ג'

 03/12/2025   זבחים פ׳         פאה כ״ג         י״ג כסליו תשפ״ו ד'

 04/12/2025   זבחים פ״א         פאה כ״ד         י״ד כסליו תשפ״ו ה'

 05/12/2025   זבחים פ״ב                   ט״ו כסליו תשפ״ו ו'

 06/12/2025   זבחים פ״ג                   ט״ז כסליו תשפ״ו ז' 

 07/12/2025   זבחים פ״ד         פאה כ״ה         י״ז כסליו תשפ״ו א'

 08/12/2025   זבחים פ״ה         פאה כ״ו         י״ח כסליו תשפ״ו ב'

 09/12/2025   זבחים פ״ו         פאה כ״ז         י״ט כסליו תשפ״ו ג'

 10/12/2025   זבחים פ״ז         פאה כ״ח         כ׳ כסליו תשפ״ו ד'

 11/12/2025   זבחים פ״ח         פאה כ״ט         כ״א כסליו תשפ״ו ה'

 12/12/2025   זבחים פ״ט                   כ״ב כסליו תשפ״ו ו'

 13/12/2025   זבחים צ׳                   תשפ״וכ״ג כסליו  ז' 

 14/12/2025   זבחים צ״א         פאה ל׳         כ״ד כסליו תשפ״ו א'

 15/12/2025 א׳ דחנוכה זבחים צ״ב         פאה ל״א         כ״ה כסליו תשפ״ו ב'

 16/12/2025 ב׳ דחנוכה זבחים צ״ג         פאה ל״ב         כ״ו כסליו תשפ״ו ג'

 17/12/2025 ג׳ דחנוכה זבחים צ״ד         פאה ל״ג         כ״ז כסליו תשפ״ו ד'

 18/12/2025 ד׳ דחנוכה זבחים צ״ה         פאה ל״ד         כ״ח כסליו תשפ״ו ה'

 19/12/2025 ה׳ דחנוכה ערב ר״ח זבחים צ״ו                   כ״ט כסליו תשפ״ו ו'

 20/12/2025 ו׳ דחנוכה ר״ח זבחים צ״ז                   תשפ״ול׳ כסליו  ז' 

 21/12/2025 ז׳ דחנוכה ר״ח זבחים צ״ח         פאה ל״ה         א׳ טבת תשפ״ו א'

 22/12/2025 זאת חנוכה זבחים צ״ט         פאה ל״ו         ב׳ טבת תשפ״ו ב'

 23/12/2025   זבחים ק׳         פאה ל״ז         ג׳ טבת תשפ״ו ג'

 24/12/2025   זבחים ק״א         דמאי א׳         ד׳ טבת תשפ״ו ד'

 25/12/2025   זבחים ק״ב         דמאי ב׳         ה׳ טבת תשפ״ו ה'

 26/12/2025   זבחים ק״ג                   ו׳ טבת תשפ״ו ו'

 27/12/2025   זבחים ק״ד                   ז׳ טבת תשפ״ו ז' 

 28/12/2025   זבחים ק״ה         דמאי ג׳         ח׳ טבת תשפ״ו א'
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 29/12/2025   זבחים ק״ו         דמאי ד׳         ט׳ טבת תשפ״ו ב'

 30/12/2025 עשרה בטבת זבחים ק״ז         דמאי ה׳         י׳ טבת תשפ״ו ג'

 31/12/2025   זבחים ק״ח         דמאי ו׳         י״א טבת תשפ״ו ד'

 01/01/2026   זבחים ק״ט         דמאי ז׳         י״ב טבת תשפ״ו ה'

 02/01/2026   זבחים ק״י                   י״ג טבת תשפ״ו ו'

 03/01/2026   זבחים קי״א                   י״ד טבת תשפ״ו ז' 

 04/01/2026   קי״בזבחים          דמאי ח׳         ט״ו טבת תשפ״ו א'

 05/01/2026   זבחים קי״ג         דמאי ט׳         ט״ז טבת תשפ״ו ב'

 06/01/2026   זבחים קי״ד         דמאי י׳         י״ז טבת תשפ״ו ג'

 07/01/2026   זבחים קט״ו         דמאי י״א         י״ח טבת תשפ״ו ד'

 08/01/2026   זבחים קט״ז         דמאי י״ב         י״ט טבת תשפ״ו ה'

 09/01/2026   זבחים קי״ז                   כ׳ טבת תשפ״ו ו'

 10/01/2026   זבחים קי״ח                   כ״א טבת תשפ״ו ז' 

 11/01/2026   זבחים קי״ט         דמאי י״ג         כ״ב טבת תשפ״ו א'

 12/01/2026   זבחים ק״כ         דמאי י״ד         כ״ג טבת תשפ״ו ב'

 13/01/2026   מנחות ב׳         דמאי ט״ו         כ״ד טבת תשפ״ו ג'

 14/01/2026   מנחות ג׳         דמאי ט״ז         כ״ה טבת תשפ״ו ד'

 15/01/2026   מנחות ד׳         דמאי י״ז         כ״ו טבת תשפ״ו ה'

 16/01/2026   מנחות ה׳                   כ״ז טבת תשפ״ו ו'

 17/01/2026   מנחות ו׳                   כ״ח טבת תשפ״ו ז' 

 18/01/2026 ער"ח מנחות ז׳         דמאי י״ח         כ״ט טבת תשפ״ו א'

 19/01/2026 ר"ח מנחות ח׳         דמאי י״ט         א׳ שבט תשפ״ו ב'

 20/01/2026   מנחות ט׳         דמאי כ׳         ב׳ שבט תשפ״ו ג'

 21/01/2026   מנחות י׳         דמאי כ״א         ג׳ שבט תשפ״ו ד'

 22/01/2026   מנחות י״א         דמאי כ״ב         ד׳ שבט תשפ״ו ה'

 23/01/2026   מנחות י״ב                   ה׳ שבט תשפ״ו ו'

 24/01/2026   מנחות י״ג                   ו׳ שבט תשפ״ו ז' 

 25/01/2026   מנחות י״ד         דמאי כ״ג         ז׳ שבט תשפ״ו א'

 26/01/2026   מנחות ט״ו         דמאי כ״ד         ח׳ שבט תשפ״ו ב'

 27/01/2026   מנחות ט״ז         דמאי כ״ה         ט׳ שבט תשפ״ו ג'

 28/01/2026   י״זמנחות          דמאי כ״ו         י׳ שבט תשפ״ו ד'

 29/01/2026   מנחות י״ח         דמאי כ״ז         י״א שבט תשפ״ו ה'

 30/01/2026   מנחות י״ט                   י״ב שבט תשפ״ו ו'

 31/01/2026   מנחות כ׳                   י״ג שבט תשפ״ו ז' 

 01/02/2026   מנחות כ״א         דמאי כ״ח         י״ד שבט תשפ״ו א'

 02/02/2026 ט"ו בשבט מנחות כ״ב         דמאי כ״ט         ט״ו שבט תשפ״ו ב'

 03/02/2026   מנחות כ״ג         דמאי ל׳         ט״ז שבט תשפ״ו ג'

 04/02/2026   מנחות כ״ד         דמאי ל״א         י״ז שבט תשפ״ו ד'

 05/02/2026   מנחות כ״ה         דמאי ל״ב         י״ח שבט תשפ״ו ה'

 06/02/2026   מנחות כ״ו                   י״ט שבט תשפ״ו ו'

 07/02/2026   מנחות כ״ז                   כ׳ שבט תשפ״ו ז' 

 08/02/2026   מנחות כ״ח         דמאי ל״ג         כ״א שבט תשפ״ו א'

 09/02/2026   מנחות כ״ט         דמאי ל״ד         כ״ב שבט תשפ״ו ב'

 10/02/2026   מנחות ל׳         כלאים א׳         כ״ג שבט תשפ״ו ג'

 11/02/2026   מנחות ל״א         כלאים ב׳         כ״ד שבט תשפ״ו ד'

 12/02/2026   מנחות ל״ב         כלאים ג׳         כ״ה שבט תשפ״ו ה'

 13/02/2026   מנחות ל״ג                   כ״ו שבט תשפ״ו ו'

 14/02/2026   מנחות ל״ד                   כ״ז שבט תשפ״ו ז' 

 15/02/2026   מנחות ל״ה         כלאים ד׳         כ״ח שבט תשפ״ו א'

 16/02/2026 ער"ח מנחות ל״ו         כלאים ה׳         כ״ט שבט תשפ״ו ב'
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 17/02/2026 א׳ דר"ח מנחות ל״ז         כלאים ו׳         ל׳ שבט תשפ״ו ג'

 18/02/2026 ב׳ דר"ח מנחות ל״ח         כלאים ז׳         א׳ אדר תשפ״ו ד'

 19/02/2026   מנחות ל״ט         כלאים ח׳         ב׳ אדר תשפ״ו ה'

 20/02/2026   מנחות מ׳                   ג׳ אדר תשפ״ו ו'

 21/02/2026   מנחות מ״א                   ד׳ אדר תשפ״ו ז' 

 22/02/2026   מנחות מ״ב         כלאים ט׳         ה׳ אדר תשפ״ו א'

 23/02/2026   מנחות מ״ג         כלאים י׳         ו׳ אדר תשפ״ו ב'

 24/02/2026   מנחות מ״ד         כלאים י״א         ז׳ אדר תשפ״ו ג'

 25/02/2026   מנחות מ״ה         י״בכלאים          ח׳ אדר תשפ״ו ד'

 26/02/2026   מנחות מ״ו         כלאים י״ג         ט׳ אדר תשפ״ו ה'

 27/02/2026   מנחות מ״ז                   י׳ אדר תשפ״ו ו'

 28/02/2026   מנחות מ״ח                   י״א אדר תשפ״ו ז' 

 01/03/2026   מנחות מ״ט         כלאים י״ד         י״ב אדר תשפ״ו א'

 02/03/2026 תענית אסתר מנחות נ׳         כלאים ט״ו         י״ג אדר תשפ״ו ב'

 03/03/2026 פורים מנחות נ״א         כלאים ט״ז         י״ד אדר תשפ״ו ג'

 04/03/2026 שושן פורים מנחות נ״ב         כלאים י״ז         ט״ו אדר תשפ״ו ד'

 05/03/2026   מנחות נ״ג         כלאים י״ח         ט״ז אדר תשפ״ו ה'

 06/03/2026   מנחות נ״ד                   י״ז אדר תשפ״ו ו'

 07/03/2026   מנחות נ״ה                   י״ח אדר תשפ״ו ז' 

 08/03/2026   מנחות נ״ו         כלאים י״ט         י״ט אדר תשפ״ו א'

 09/03/2026   מנחות נ״ז         כלאים כ׳         אדר תשפ״וכ׳  ב'

 10/03/2026   מנחות נ״ח         כלאים כ״א         כ״א אדר תשפ״ו ג'

 11/03/2026   מנחות נ״ט         כלאים כ״ב         כ״ב אדר תשפ״ו ד'

 12/03/2026   מנחות ס׳         כלאים כ״ג         כ״ג אדר תשפ״ו ה'

 13/03/2026   מנחות ס״א                   כ״ד אדר תשפ״ו ו'

 14/03/2026   מנחות ס״ב                   כ״ה אדר תשפ״ו ז' 

 15/03/2026   מנחות ס״ג         כלאים כ״ד         כ״ו אדר תשפ״ו א'

 16/03/2026   מנחות ס״ד         כלאים כ״ה         כ״ז אדר תשפ״ו ב'

 17/03/2026   מנחות ס״ה         כלאים כ״ו         כ״ח אדר תשפ״ו ג'

 18/03/2026 ער"ח מנחות ס״ו         כלאים כ״ז         כ״ט אדר תשפ״ו ד'

 19/03/2026 ר"ח מנחות ס״ז                   א׳ ניסן תשפ״ו ה'

 20/03/2026   מנחות ס״ח                   ב׳ ניסן תשפ״ו ו'

 21/03/2026   מנחות ס״ט                   ג׳ ניסן תשפ״ו ז' 

 22/03/2026   מנחות ע׳                   ד׳ ניסן תשפ״ו א'

 23/03/2026   מנחות ע״א                   ה׳ ניסן תשפ״ו ב'

 24/03/2026   מנחות ע״ב                   ו׳ ניסן תשפ״ו ג'

 25/03/2026   מנחות ע״ג                   ניסן תשפ״וז׳  ד'

 26/03/2026   מנחות ע״ד                   ח׳ ניסן תשפ״ו ה'

 27/03/2026   מנחות ע״ה                   ט׳ ניסן תשפ״ו ו'

 28/03/2026   מנחות ע״ו                   י׳ ניסן תשפ״ו ז' 

 29/03/2026   מנחות ע״ז                   י״א ניסן תשפ״ו א'

 30/03/2026   מנחות ע״ח                   י״ב ניסן תשפ״ו ב'

 31/03/2026   מנחות ע״ט                   י״ג ניסן תשפ״ו ג'

 01/04/2026 ערב פסח מנחות פ׳                   י״ד ניסן תשפ״ו ד'

 02/04/2026 א׳ דפסח מנחות פ״א                   ט״ו ניסן תשפ״ו ה'

 03/04/2026 חוה״מ פסח מנחות פ״ב                   ט״ז ניסן תשפ״ו ו'

 04/04/2026 שבת חוה״מ פסח מנחות פ״ג                   י״ז ניסן תשפ״ו ז' 

 05/04/2026 חוה״מ פסח מנחות פ״ד                   י״ח ניסן תשפ״ו א'

 06/04/2026 חוה״מ פסח מנחות פ״ה                   י״ט ניסן תשפ״ו ב'

 07/04/2026 חוה״מ פסח מנחות פ״ו                   כ׳ ניסן תשפ״ו ג'
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 08/04/2026 שביעי של פסח מנחות פ״ז                   כ״א ניסן תשפ״ו ד'

 09/04/2026 אסרו חג מנחות פ״ח                   כ״ב ניסן תשפ״ו ה'

 10/04/2026   מנחות פ״ט                   כ״ג ניסן תשפ״ו ו'

 11/04/2026   מנחות צ׳                   כ״ד ניסן תשפ״ו ז' 

 12/04/2026   מנחות צ״א                   כ״ה ניסן תשפ״ו א'

 13/04/2026   מנחות צ״ב                   כ״ו ניסן תשפ״ו ב'

 14/04/2026   מנחות צ״ג                   תשפ״וכ״ז ניסן  ג'

 15/04/2026   מנחות צ״ד                   כ״ח ניסן תשפ״ו ד'

 16/04/2026 ער"ח מנחות צ״ה                   כ״ט ניסן תשפ״ו ה'

 17/04/2026 א׳ דר"ח מנחות צ״ו                   ל׳ ניסן תשפ״ו ו'

 18/04/2026 שבת ר"ח מנחות צ״ז                   א׳ אייר תשפ״ו ז' 

 19/04/2026   מנחות צ״ח         כלאים כ״ח         ב׳ אייר תשפ״ו א'

 20/04/2026   מנחות צ״ט         כלאים כ״ט         ג׳ אייר תשפ״ו ב'

 21/04/2026   מנחות ק׳         כלאים ל׳         ד׳ אייר תשפ״ו ג'

 22/04/2026   מנחות ק״א         כלאים ל״א         תשפ״וה׳ אייר  ד'

 23/04/2026   מנחות ק״ב         כלאים ל״ב         ו׳ אייר תשפ״ו ה'

 24/04/2026   מנחות ק״ג                   ז׳ אייר תשפ״ו ו'

 25/04/2026   מנחות ק״ד                   ח׳ אייר תשפ״ו ז' 

 26/04/2026   מנחות ק״ה         כלאים ל״ג         תשפ״וט׳ אייר  א'

 27/04/2026 תענית שני קמא מנחות ק״ו         כלאים ל״ד         י׳ אייר תשפ״ו ב'

 28/04/2026   מנחות ק״ז         כלאים ל״ה         י״א אייר תשפ״ו ג'

 29/04/2026   מנחות ק״ח         כלאים ל״ו         י״ב אייר תשפ״ו ד'

 30/04/2026 תענית חמישי מנחות ק״ט         כלאים ל״ז         י״ג אייר תשפ״ו ה'

 01/05/2026 פסח שני מנחות ק״י                   י״ד אייר תשפ״ו ו'

 02/05/2026   חולין ב׳                   ט״ו אייר תשפ״ו ז' 

 03/05/2026   חולין ג׳         כלאים ל״ח         ט״ז אייר תשפ״ו א'

 04/05/2026 תענית שני בתרא חולין ד׳         כלאים ל״ט         י״ז אייר תשפ״ו ב'

 05/05/2026 ל״ג בעומר חולין ה׳         כלאים מ׳         י״ח אייר תשפ״ו ג'

 06/05/2026   חולין ו׳         כלאים מ״א         י״ט אייר תשפ״ו ד'

 07/05/2026   חולין ז׳         כלאים מ״ב         אייר תשפ״ו כ׳ ה'

 08/05/2026   חולין ח׳                   כ״א אייר תשפ״ו ו'

 09/05/2026   חולין ט׳                   כ״ב אייר תשפ״ו ז' 

 10/05/2026   חולין י׳         כלאים מ״ג         כ״ג אייר תשפ״ו א'

 11/05/2026   חולין י״א         כלאים מ״ד         אייר תשפ״וכ״ד  ב'

 12/05/2026   חולין י״ב         שביעית א׳         כ״ה אייר תשפ״ו ג'

 13/05/2026   חולין י״ג         שביעית ב׳         כ״ו אייר תשפ״ו ד'

 14/05/2026   חולין י״ד         שביעית ג׳         כ״ז אייר תשפ״ו ה'

 15/05/2026   חולין ט״ו                   כ״ח אייר תשפ״ו ו'

 16/05/2026 ער"ח חולין ט״ז                   כ״ט אייר תשפ״ו ז' 

 17/05/2026 ר"ח חולין י״ז         שביעית ד׳         א׳ סיון תשפ״ו א'

 18/05/2026   י״חחולין          שביעית ה׳         ב׳ סיון תשפ״ו ב'

 19/05/2026   חולין י״ט         שביעית ו׳         ג׳ סיון תשפ״ו ג'

 20/05/2026   חולין כ׳         שביעית ז׳         ד׳ סיון תשפ״ו ד'

 21/05/2026 ערב שבועות חולין כ״א         שביעית ח׳         ה׳ סיון תשפ״ו ה'

 22/05/2026 שבועות חולין כ״ב                   ו׳ סיון תשפ״ו ו'

 23/05/2026 אסרו חג חולין כ״ג                   ז׳ סיון תשפ״ו ז' 

 24/05/2026   חולין כ״ד         שביעית ט׳         ח׳ סיון תשפ״ו א'

 25/05/2026   חולין כ״ה         שביעית י׳         ט׳ סיון תשפ״ו ב'

 26/05/2026   חולין כ״ו         שביעית י״א         י׳ סיון תשפ״ו ג'

 27/05/2026   חולין כ״ז         שביעית י״ב         י״א סיון תשפ״ו ד'
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 28/05/2026   חולין כ״ח         שביעית י״ג         י״ב סיון תשפ״ו ה'

 29/05/2026   חולין כ״ט                   י״ג סיון תשפ״ו ו'

 30/05/2026   חולין ל׳                   סיון תשפ״וי״ד  ז' 

 31/05/2026   חולין ל״א         שביעית י״ד         ט״ו סיון תשפ״ו א'

 01/06/2026   חולין ל״ב         שביעית ט״ו         ט״ז סיון תשפ״ו ב'

 02/06/2026   חולין ל״ג         שביעית ט״ז         י״ז סיון תשפ״ו ג'

 03/06/2026   חולין ל״ד         שביעית י״ז         י״ח סיון תשפ״ו ד'

 04/06/2026   חולין ל״ה         שביעית י״ח         י״ט סיון תשפ״ו ה'

 05/06/2026   חולין ל״ו                   כ׳ סיון תשפ״ו ו'

 06/06/2026   חולין ל״ז                   כ״א סיון תשפ״ו ז' 

 07/06/2026   חולין ל״ח         שביעית י״ט         כ״ב סיון תשפ״ו א'

 08/06/2026   חולין ל״ט         שביעית כ׳         כ״ג סיון תשפ״ו ב'

 09/06/2026   חולין מ׳         שביעית כ״א         כ״ד סיון תשפ״ו ג'

 10/06/2026   חולין מ״א         שביעית כ״ב         כ״ה סיון תשפ״ו ד'

 11/06/2026   חולין מ״ב         שביעית כ״ג         כ״ו סיון תשפ״ו ה'

 12/06/2026   חולין מ״ג                   כ״ז סיון תשפ״ו ו'

 13/06/2026   חולין מ״ד                   כ״ח סיון תשפ״ו ז' 

 14/06/2026 ער"ח חולין מ״ה         כ״דשביעית          כ״ט סיון תשפ״ו א'

 15/06/2026 א׳ דר"ח חולין מ״ו         שביעית כ״ה         ל׳ סיון תשפ״ו ב'

 16/06/2026 ב׳ דר"ח חולין מ״ז         שביעית כ״ו         א׳ תמוז תשפ״ו ג'

 17/06/2026   חולין מ״ח         שביעית כ״ז         ב׳ תמוז תשפ״ו ד'

 18/06/2026   חולין מ״ט         שביעית כ״ח         ג׳ תמוז תשפ״ו ה'

 19/06/2026   חולין נ׳                   ד׳ תמוז תשפ״ו ו'

 20/06/2026   חולין נ״א                   ה׳ תמוז תשפ״ו ז' 

 21/06/2026   חולין נ״ב         שביעית כ״ט         ו׳ תמוז תשפ״ו א'

 22/06/2026   חולין נ״ג         שביעית ל׳         ז׳ תמוז תשפ״ו ב'

 23/06/2026   חולין נ״ד         שביעית ל״א         ח׳ תמוז תשפ״ו ג'

 24/06/2026   חולין נ״ה         תרומות א׳         ט׳ תמוז תשפ״ו ד'

 25/06/2026   חולין נ״ו         תרומות ב׳         י׳ תמוז תשפ״ו ה'

 26/06/2026   חולין נ״ז                   י״א תמוז תשפ״ו ו'

 27/06/2026   חולין נ״ח                   י״ב תמוז תשפ״ו ז' 

 28/06/2026   חולין נ״ט         תרומות ג׳         י״ג תמוז תשפ״ו א'

 29/06/2026   חולין ס׳         תרומות ד׳         י״ד תמוז תשפ״ו ב'

 30/06/2026   חולין ס״א         תרומות ה׳         ט״ו תמוז תשפ״ו ג'

 01/07/2026   חולין ס״ב         תרומות ו׳         ט״ז תמוז תשפ״ו ד'

 02/07/2026 צום י״ז בתמוז חולין ס״ג         תרומות ז׳         י״ז תמוז תשפ״ו ה'

 03/07/2026   חולין ס״ד                   י״ח תמוז תשפ״ו ו'

 04/07/2026   חולין ס״ה                   י״ט תמוז תשפ״ו ז' 

 05/07/2026   חולין ס״ו         תרומות ח׳         כ׳ תמוז תשפ״ו א'

 06/07/2026   חולין ס״ז         תרומות ט׳         כ״א תמוז תשפ״ו ב'

 07/07/2026   חולין ס״ח         תרומות י׳         כ״ב תמוז תשפ״ו ג'

 08/07/2026   חולין ס״ט         תרומות י״א         כ״ג תמוז תשפ״ו ד'

 09/07/2026   חולין ע׳         תרומות י״ב         כ״ד תמוז תשפ״ו ה'

 10/07/2026   חולין ע״א                   כ״ה תמוז תשפ״ו ו'

 11/07/2026   חולין ע״ב                   תשפ״וכ״ו תמוז  ז' 

 12/07/2026   חולין ע״ג         תרומות י״ג         כ״ז תמוז תשפ״ו א'

 13/07/2026   חולין ע״ד         תרומות י״ד         כ״ח תמוז תשפ״ו ב'

 14/07/2026 ער"ח חולין ע״ה         תרומות ט״ו         כ״ט תמוז תשפ״ו ג'

 15/07/2026 ר"ח חולין ע״ו         תרומות ט״ז         א׳ אב תשפ״ו ד'

 16/07/2026   חולין ע״ז         תרומות י״ז         ב׳ אב תשפ״ו ה'
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 17/07/2026   חולין ע״ח                   ג׳ אב תשפ״ו ו'

 18/07/2026   חולין ע״ט                   ד׳ אב תשפ״ו ז' 

 19/07/2026   חולין פ׳         תרומות י״ח         אב תשפ״ו ה׳ א'

 20/07/2026   חולין פ״א         תרומות י״ט         ו׳ אב תשפ״ו ב'

 21/07/2026   חולין פ״ב         תרומות כ׳         ז׳ אב תשפ״ו ג'

 22/07/2026 ערב ת"ב חולין פ״ג         תרומות כ״א         ח׳ אב תשפ״ו ד'

 23/07/2026 צום ת"ב חולין פ״ד                   ט׳ אב תשפ״ו ה'

 24/07/2026   חולין פ״ה                   י׳ אב תשפ״ו ו'

 25/07/2026   חולין פ״ו                   י״א אב תשפ״ו ז' 

 26/07/2026   חולין פ״ז                   י״ב אב תשפ״ו א'

 27/07/2026   חולין פ״ח                   אב תשפ״וי״ג  ב'

 28/07/2026   חולין פ״ט                   י״ד אב תשפ״ו ג'

 29/07/2026 ט״ו באב חולין צ׳                   ט״ו אב תשפ״ו ד'

 30/07/2026   חולין צ״א                   ט״ז אב תשפ״ו ה'

 31/07/2026   חולין צ״ב                   י״ז אב תשפ״ו ו'

 01/08/2026   חולין צ״ג                   י״ח אב תשפ״ו ז' 

 02/08/2026   חולין צ״ד                   י״ט אב תשפ״ו א'

 03/08/2026   חולין צ״ה                   כ׳ אב תשפ״ו ב'

 04/08/2026   חולין צ״ו                   כ״א אב תשפ״ו ג'

 05/08/2026   חולין צ״ז                   כ״ב אב תשפ״ו ד'

 06/08/2026   חולין צ״ח                   כ״ג אב תשפ״ו ה'

 07/08/2026   חולין צ״ט                   כ״ד אב תשפ״ו ו'

 08/08/2026   חולין ק׳                   כ״ה אב תשפ״ו ז' 

 09/08/2026   חולין ק״א                   תשפ״וכ״ו אב  א'

 10/08/2026   חולין ק״ב                   כ״ז אב תשפ״ו ב'

 11/08/2026   חולין ק״ג                   כ״ח אב תשפ״ו ג'

 12/08/2026 ער"ח חולין ק״ד                   כ״ט אב תשפ״ו ד'

 13/08/2026 א׳ דר"ח חולין ק״ה         כ״בתרומות          ל׳ אב תשפ״ו ה'

 14/08/2026 ב׳ דר"ח חולין ק״ו                   א׳ אלול תשפ״ו ו'

 15/08/2026   חולין ק״ז                   ב׳ אלול תשפ״ו ז' 

 16/08/2026   חולין ק״ח         תרומות כ״ג         ג׳ אלול תשפ״ו א'

 17/08/2026   חולין ק״ט         תרומות כ״ד         ד׳ אלול תשפ״ו ב'

 18/08/2026   חולין ק״י         תרומות כ״ה         ה׳ אלול תשפ״ו ג'

 19/08/2026   חולין קי״א         תרומות כ״ו         ו׳ אלול תשפ״ו ד'

 20/08/2026   חולין קי״ב         תרומות כ״ז         ז׳ אלול תשפ״ו ה'

 21/08/2026   חולין קי״ג                   ח׳ אלול תשפ״ו ו'

 22/08/2026   חולין קי״ד                   ט׳ אלול תשפ״ו ז' 

 23/08/2026   חולין קט״ו         תרומות כ״ח         י׳ אלול תשפ״ו א'

 24/08/2026   חולין קט״ז         תרומות כ״ט         י״א אלול תשפ״ו ב'

 25/08/2026   חולין קי״ז         תרומות ל׳         י״ב אלול תשפ״ו ג'

 26/08/2026   חולין קי״ח         תרומות ל״א         י״ג אלול תשפ״ו ד'

 27/08/2026   חולין קי״ט         תרומות ל״ב         י״ד אלול תשפ״ו ה'

 28/08/2026   חולין ק״כ                   ט״ו אלול תשפ״ו ו'

 29/08/2026   חולין קכ״א                   ט״ז אלול תשפ״ו ז' 

 30/08/2026   חולין קכ״ב         תרומות ל״ג         י״ז אלול תשפ״ו א'

 31/08/2026   חולין קכ״ג         תרומות ל״ד         י״ח אלול תשפ״ו ב'

 01/09/2026   חולין קכ״ד         תרומות ל״ה         י״ט אלול תשפ״ו ג'

 02/09/2026   חולין קכ״ה         תרומות ל״ו         כ׳ אלול תשפ״ו ד'

 03/09/2026   חולין קכ״ו         תרומות ל״ז         כ״א אלול תשפ״ו ה'

 04/09/2026   חולין קכ״ז                   כ״ב אלול תשפ״ו ו'
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 05/09/2026   חולין קכ״ח                   כ״ג אלול תשפ״ו ז' 

 06/09/2026 א׳ דסליחות חולין קכ״ט         תרומות ל״ח         כ״ד אלול תשפ״ו א'

 07/09/2026   חולין ק״ל         תרומות ל״ט         כ״ה אלול תשפ״ו ב'

 08/09/2026   חולין קל״א         תרומות מ׳         כ״ו אלול תשפ״ו ג'

 09/09/2026   חולין קל״ב         תרומות מ״א         כ״ז אלול תשפ״ו ד'

 10/09/2026   חולין קל״ג         תרומות מ״ב         כ״ח אלול תשפ״ו ה'

 11/09/2026 ערב ר"ה חולין קל״ד                   כ״ט אלול תשפ״ו ו'

 תשפ"ז –לוח כולל ירושלמי 

 12/09/2026 א׳ דר"ה חולין קל״ה                   א׳ תשרי תשפ״ז ז' 

 13/09/2026 ב׳ דר"ה חולין קל״ו         תרומות מ״ג         ב׳ תשרי תשפ״ז א'

 14/09/2026 צום גדליה חולין קל״ז         תרומות מ״ד         ג׳ תשרי תשפ״ז ב'

 15/09/2026   חולין קל״ח         תרומות מ״ה         ד׳ תשרי תשפ״ז ג'

 16/09/2026   חולין קל״ט         תרומות מ״ו         ה׳ תשרי תשפ״ז ד'

 17/09/2026   חולין ק״מ         תרומות מ״ז         ו׳ תשרי תשפ״ז ה'

 18/09/2026   חולין קמ״א                   ז׳ תשרי תשפ״ז ו'

 19/09/2026   חולין קמ״ב                   ח׳ תשרי תשפ״ז ז' 

 20/09/2026 ערב יו"כ בכורות ב׳                   ט׳ תשרי תשפ״ז א'

 21/09/2026 יו"כ בכורות ג׳                   י׳ תשרי תשפ״ז ב'

 22/09/2026   בכורות ד׳                   י״א תשרי תשפ״ז ג'

 23/09/2026   בכורות ה׳                   י״ב תשרי תשפ״ז ד'

 24/09/2026   בכורות ו׳                   י״ג תשרי תשפ״ז ה'

 25/09/2026 ערב סוכות בכורות ז׳                   י״ד תשרי תשפ״ז ו'

 26/09/2026 סוכות בכורות ח׳                   ט״ו תשרי תשפ״ז ז' 

 27/09/2026 סוכות חוה״מ בכורות ט׳                   ט״ז תשרי תשפ״ז א'

 28/09/2026 חוה״מ סוכות בכורות י׳                   י״ז תשרי תשפ״ז ב'

 29/09/2026 חוה״מ סוכות בכורות י״א                   י״ח תשרי תשפ״ז ג'

 30/09/2026 חוה״מ סוכות בכורות י״ב                   י״ט תשרי תשפ״ז ד'

 01/10/2026 חוה״מ סוכות בכורות י״ג                   כ׳ תשרי תשפ״ז ה'

 02/10/2026 הושענא רבא בכורות י״ד                   כ״א תשרי תשפ״ז ו'

 03/10/2026 שמחת תורה בכורות ט״ו                   כ״ב תשרי תשפ״ז ז' 

 04/10/2026 אסרו חג בכורות ט״ז                   כ״ג תשרי תשפ״ז א'

 05/10/2026   בכורות י״ז                   כ״ד תשרי תשפ״ז ב'

 06/10/2026   בכורות י״ח                   כ״ה תשרי תשפ״ז ג'

 07/10/2026   בכורות י״ט                   כ״ו תשרי תשפ״ז ד'

 08/10/2026   בכורות כ׳                   כ״ז תשרי תשפ״ז ה'

 09/10/2026   בכורות כ״א                   תשפ״זכ״ח תשרי  ו'

 10/10/2026 ער"ח בכורות כ״ב                   כ״ט תשרי תשפ״ז ז' 

 11/10/2026 א׳ דר"ח בכורות כ״ג         תרומות מ״ח         ל׳ תשרי תשפ״ז א'

 12/10/2026 ב׳ דר"ח בכורות כ״ד         תרומות מ״ט         א׳ חשון תשפ״ז ב'

 13/10/2026   בכורות כ״ה         תרומות נ׳         ב׳ חשון תשפ״ז ג'

 14/10/2026   בכורות כ״ו         תרומות נ״א         ג׳ חשון תשפ״ז ד'

 15/10/2026   בכורות כ״ז         תרומות נ״ב         ד׳ חשון תשפ״ז ה'

 16/10/2026   בכורות כ״ח                   ה׳ חשון תשפ״ז ו'

 17/10/2026   בכורות כ״ט                   ו׳ חשון תשפ״ז ז' 

 18/10/2026 שאילת גשמים בא״י בכורות ל׳         תרומות נ״ג         ז׳ חשון תשפ״ז א'

 19/10/2026 תענית שני קמא בכורות ל״א         תרומות נ״ד         ח׳ חשון תשפ״ז ב'

 20/10/2026   בכורות ל״ב         תרומות נ״ה         חשון תשפ״זט׳  ג'

 21/10/2026   בכורות ל״ג         תרומות נ״ו         י׳ חשון תשפ״ז ד'

 22/10/2026 תענית חמישי בכורות ל״ד         תרומות נ״ז         י״א חשון תשפ״ז ה'
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 23/10/2026   ל״הבכורות                    י״ב חשון תשפ״ז ו'

 24/10/2026   בכורות ל״ו                   י״ג חשון תשפ״ז ז' 

 25/10/2026   בכורות ל״ז         תרומות נ״ח         י״ד חשון תשפ״ז א'

 26/10/2026 תענית שני בתרא בכורות ל״ח         תרומות נ״ט         ט״ו חשון תשפ״ז ב'

 27/10/2026   בכורות ל״ט         מעשרות א׳         ט״ז חשון תשפ״ז ג'

 28/10/2026   בכורות מ׳         מעשרות ב׳         י״ז חשון תשפ״ז ד'

 29/10/2026   בכורות מ״א         מעשרות ג׳         י״ח חשון תשפ״ז ה'

 30/10/2026   בכורות מ״ב                   י״ט חשון תשפ״ז ו'

 31/10/2026   בכורות מ״ג                   תשפ״זכ׳ חשון  ז' 

 01/11/2026   בכורות מ״ד         מעשרות ד׳         כ״א חשון תשפ״ז א'

 02/11/2026   בכורות מ״ה         מעשרות ה׳         כ״ב חשון תשפ״ז ב'

 03/11/2026   בכורות מ״ו         מעשרות ו׳         כ״ג חשון תשפ״ז ג'

 04/11/2026   בכורות מ״ז         מעשרות ז׳         כ״ד חשון תשפ״ז ד'

 05/11/2026   בכורות מ״ח         מעשרות ח׳         כ״ה חשון תשפ״ז ה'

 06/11/2026   בכורות מ״ט                   כ״ו חשון תשפ״ז ו'

 07/11/2026   בכורות נ׳                   כ״ז חשון תשפ״ז ז' 

 08/11/2026   בכורות נ״א         מעשרות ט׳         כ״ח חשון תשפ״ז א'

 09/11/2026 ער"ח בכורות נ״ב         מעשרות י׳         כ״ט חשון תשפ״ז ב'

 10/11/2026 א׳ דר"ח בכורות נ״ג         מעשרות י״א         ל׳ חשון תשפ״ז ג'

 11/11/2026 ב׳ דר"ח בכורות נ״ד         מעשרות י״ב         א׳ כסליו תשפ״ז ד'

 12/11/2026   בכורות נ״ה         מעשרות י״ג         ב׳ כסליו תשפ״ז ה'

 13/11/2026   בכורות נ״ו                   ג׳ כסליו תשפ״ז ו'

 14/11/2026   בכורות נ״ז                   ד׳ כסליו תשפ״ז ז' 

 15/11/2026   בכורות נ״ח         מעשרות י״ד         תשפ״זה׳ כסליו  א'

 16/11/2026   בכורות נ״ט         מעשרות ט״ו         ו׳ כסליו תשפ״ז ב'

 17/11/2026   בכורות ס׳         מעשרות ט״ז         ז׳ כסליו תשפ״ז ג'

 18/11/2026   בכורות ס״א         מעשרות י״ז         ח׳ כסליו תשפ״ז ד'

 19/11/2026   ערכין ב׳         מעשרות י״ח         ט׳ כסליו תשפ״ז ה'

 20/11/2026   ערכין ג׳                   י׳ כסליו תשפ״ז ו'

 21/11/2026   ערכין ד׳                   י״א כסליו תשפ״ז ז' 

 22/11/2026   ערכין ה׳         מעשרות י״ט         י״ב כסליו תשפ״ז א'

 23/11/2026   ערכין ו׳         מעשרות כ׳         י״ג כסליו תשפ״ז ב'

 24/11/2026   ערכין ז׳         מעשרות כ״א         י״ד כסליו תשפ״ז ג'

 25/11/2026   ערכין ח׳         מעשרות כ״ב         ט״ו כסליו תשפ״ז ד'

 26/11/2026   ערכין ט׳         מעשרות כ״ג         ט״ז כסליו תשפ״ז ה'

 27/11/2026   ערכין י׳                   י״ז כסליו תשפ״ז ו'

 28/11/2026   ערכין י״א                   י״ח כסליו תשפ״ז ז' 

 29/11/2026   ערכין י״ב         מעשרות כ״ד         י״ט כסליו תשפ״ז א'

 30/11/2026   ערכין י״ג         כ״ה מעשרות         כ׳ כסליו תשפ״ז ב'

 01/12/2026   ערכין י״ד         מעשרות כ״ו         כ״א כסליו תשפ״ז ג'

 02/12/2026   ערכין ט״ו         מע"ש א׳         כ״ב כסליו תשפ״ז ד'

 03/12/2026   ערכין ט״ז         מע"ש ב׳         כ״ג כסליו תשפ״ז ה'

 04/12/2026   ערכין י״ז                   תשפ״זכ״ד כסליו  ו'

 05/12/2026 א׳ דחנוכה ערכין י״ח                   כ״ה כסליו תשפ״ז ז' 

 06/12/2026 ב׳ דחנוכה ערכין י״ט         מע"ש ג׳         כ״ו כסליו תשפ״ז א'

 07/12/2026 ג׳ דחנוכה ערכין כ׳         מע"ש ד׳         כ״ז כסליו תשפ״ז ב'

 08/12/2026 ד׳ דחנוכה ערכין כ״א         מע"ש ה׳         כ״ח כסליו תשפ״ז ג'

 09/12/2026 ה׳ דחנוכה ערב ר״ח ערכין כ״ב         מע"ש ו׳         כ״ט כסליו תשפ״ז ד'

 10/12/2026 ו׳ דחנוכה ר״ח ערכין כ״ג         מע"ש ז׳         ל׳ כסליו תשפ״ז ה'

 11/12/2026 ז׳ דחנוכה ר״ח ערכין כ״ד                   טבת תשפ״זא׳  ו'



55 
 

 12/12/2026 זאת חנוכה ערכין כ״ה                   ב׳ טבת תשפ״ז ז' 

 13/12/2026   ערכין כ״ו         מע"ש ח׳         ג׳ טבת תשפ״ז א'

 14/12/2026   ערכין כ״ז         מע"ש ט׳         ד׳ טבת תשפ״ז ב'

 15/12/2026   ערכין כ״ח         מע"ש י׳         ה׳ טבת תשפ״ז ג'

 16/12/2026   ערכין כ״ט         מע"ש י״א         ו׳ טבת תשפ״ז ד'

 17/12/2026   ערכין ל׳         מע"ש י״ב         ז׳ טבת תשפ״ז ה'

 18/12/2026   ערכין ל״א                   ח׳ טבת תשפ״ז ו'

 19/12/2026   ערכין ל״ב                   ט׳ טבת תשפ״ז ז' 

 20/12/2026 עשרה בטבת ערכין ל״ג         מע"ש י״ג         י׳ טבת תשפ״ז א'

 21/12/2026   ערכין ל״ד         מע"ש י״ד         י״א טבת תשפ״ז ב'

 22/12/2026   תמורה ב׳         מע"ש ט״ו         י״ב טבת תשפ״ז ג'

 23/12/2026   תמורה ג׳         מע"ש ט״ז         י״ג טבת תשפ״ז ד'

 24/12/2026   תמורה ד׳         מע"ש י״ז         י״ד טבת תשפ״ז ה'

 25/12/2026   תמורה ה׳                   ט״ו טבת תשפ״ז ו'

 26/12/2026   תמורה ו׳                   ט״ז טבת תשפ״ז ז' 

 27/12/2026   תמורה ז׳         מע"ש י״ח         י״ז טבת תשפ״ז א'

 28/12/2026   תמורה ח׳         מע"ש י״ט         י״ח טבת תשפ״ז ב'

 29/12/2026   תמורה ט׳         מע"ש כ׳         י״ט טבת תשפ״ז ג'

 30/12/2026   י׳תמורה          מע"ש כ״א         כ׳ טבת תשפ״ז ד'

 31/12/2026   תמורה י״א         מע"ש כ״ב         כ״א טבת תשפ״ז ה'

 01/01/2027   תמורה י״ב                   כ״ב טבת תשפ״ז ו'

 02/01/2027   תמורה י״ג                   כ״ג טבת תשפ״ז ז' 

 03/01/2027   תמורה י״ד         מע"ש כ״ג         כ״ד טבת תשפ״ז א'

 04/01/2027   תמורה ט״ו         מע"ש כ״ד         כ״ה טבת תשפ״ז ב'

 05/01/2027   תמורה ט״ז         מע"ש כ״ה         כ״ו טבת תשפ״ז ג'

 06/01/2027   תמורה י״ז         מע"ש כ״ו         כ״ז טבת תשפ״ז ד'

 07/01/2027   תמורה י״ח         מע"ש כ״ז         כ״ח טבת תשפ״ז ה'

 08/01/2027 ער"ח תמורה י״ט                   כ״ט טבת תשפ״ז ו'

 09/01/2027 שבת ר"ח תמורה כ׳                   א׳ שבט תשפ״ז ז' 

 10/01/2027   תמורה כ״א         מע"ש כ״ח         ב׳ שבט תשפ״ז א'

 11/01/2027   תמורה כ״ב         מע"ש כ״ט         ג׳ שבט תשפ״ז ב'

 12/01/2027   תמורה כ״ג         מע"ש ל׳         ד׳ שבט תשפ״ז ג'

 13/01/2027   תמורה כ״ד         מע"ש ל״א         ה׳ שבט תשפ״ז ד'

 14/01/2027   תמורה כ״ה         מע"ש ל״ב         ו׳ שבט תשפ״ז ה'

 15/01/2027   תמורה כ״ו                   ז׳ שבט תשפ״ז ו'

 16/01/2027   תמורה כ״ז                   ח׳ שבט תשפ״ז ז' 

 17/01/2027   תמורה כ״ח         מע"ש ל״ג         ט׳ שבט תשפ״ז א'

 18/01/2027   תמורה כ״ט         חלה א׳         י׳ שבט תשפ״ז ב'

 19/01/2027   ל׳ תמורה         חלה ב׳         י״א שבט תשפ״ז ג'

 20/01/2027   תמורה ל״א         חלה ג׳         י״ב שבט תשפ״ז ד'

 21/01/2027   תמורה ל״ב         חלה ד׳         י״ג שבט תשפ״ז ה'

 22/01/2027   תמורה ל״ג                   י״ד שבט תשפ״ז ו'

 23/01/2027 בשבטט"ו  תמורה ל״ד                   ט״ו שבט תשפ״ז ז' 

 24/01/2027   כריתות ב׳         חלה ה׳         ט״ז שבט תשפ״ז א'

 25/01/2027   כריתות ג׳         חלה ו׳         י״ז שבט תשפ״ז ב'

 26/01/2027   כריתות ד׳         חלה ז׳         י״ח שבט תשפ״ז ג'

 27/01/2027   ה׳כריתות          חלה ח׳         י״ט שבט תשפ״ז ד'

 28/01/2027   כריתות ו׳         חלה ט׳         כ׳ שבט תשפ״ז ה'

 29/01/2027   כריתות ז׳                   כ״א שבט תשפ״ז ו'

 30/01/2027   כריתות ח׳                   כ״ב שבט תשפ״ז ז' 
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 31/01/2027   כריתות ט׳         חלה י׳         כ״ג שבט תשפ״ז א'

 01/02/2027   כריתות י׳         חלה י״א         כ״ד שבט תשפ״ז ב'

 02/02/2027   כריתות י״א         חלה י״ב         כ״ה שבט תשפ״ז ג'

 03/02/2027   כריתות י״ב         חלה י״ג         כ״ו שבט תשפ״ז ד'

 04/02/2027   י״ג כריתות         חלה י״ד         כ״ז שבט תשפ״ז ה'

 05/02/2027   כריתות י״ד                   כ״ח שבט תשפ״ז ו'

 06/02/2027 ער"ח כריתות ט״ו                   כ״ט שבט תשפ״ז ז' 

 07/02/2027 א׳ דר"ח כריתות ט״ז         חלה ט״ו         ל׳ שבט תשפ״ז א'

 08/02/2027 ב׳ דר"ח כריתות י״ז         חלה ט״ז         א׳ אדר א' תשפ״ז ב'

 09/02/2027   כריתות י״ח         חלה י״ז         ב׳ אדר א' תשפ״ז ג'

 10/02/2027   כריתות י״ט         חלה י״ח         ג׳ אדר א' תשפ״ז ד'

 11/02/2027   כריתות כ׳         חלה י״ט         ד׳ אדר א' תשפ״ז ה'

 12/02/2027   כריתות כ״א                   ה׳ אדר א' תשפ״ז ו'

 13/02/2027   כריתות כ״ב                   ו׳ אדר א' תשפ״ז ז' 

 14/02/2027   כריתות כ״ג         חלה כ׳         ז׳ אדר א' תשפ״ז א'

 15/02/2027   כריתות כ״ד         חלה כ״א         ח׳ אדר א' תשפ״ז ב'

 16/02/2027   כריתות כ״ה         חלה כ״ב         תשפ״זט׳ אדר א'  ג'

 17/02/2027   כריתות כ״ו         חלה כ״ג         י׳ אדר א' תשפ״ז ד'

 18/02/2027   כריתות כ״ז         חלה כ״ד         י״א אדר א' תשפ״ז ה'

 19/02/2027   כריתות כ״ח                   י״ב אדר א' תשפ״ז ו'

 20/02/2027   מעילה ב׳                   י״ג אדר א' תשפ״ז ז' 

 21/02/2027 פורים קטן מעילה ג׳         חלה כ״ה         י״ד אדר א' תשפ״ז א'

 22/02/2027 שושן פורים קטן מעילה ד׳         חלה כ״ו         ט״ו אדר א' תשפ״ז ב'

 23/02/2027   מעילה ה׳         חלה כ״ז         ט״ז אדר א' תשפ״ז ג'

 24/02/2027   מעילה ו׳         חלה כ״ח         י״ז אדר א' תשפ״ז ד'

 25/02/2027   מעילה ז׳         ערלה א׳         י״ח אדר א' תשפ״ז ה'

 26/02/2027   מעילה ח׳                   י״ט אדר א' תשפ״ז ו'

 27/02/2027   מעילה ט׳                   כ׳ אדר א' תשפ״ז ז' 

 28/02/2027   מעילה י׳         ערלה ב׳         כ״א אדר א' תשפ״ז א'

 01/03/2027   מעילה י״א         ערלה ג׳         כ״ב אדר א' תשפ״ז ב'

 02/03/2027   מעילה י״ב         ערלה ד׳         כ״ג אדר א' תשפ״ז ג'

 03/03/2027   מעילה י״ג         ערלה ה׳         כ״ד אדר א' תשפ״ז ד'

 04/03/2027   מעילה י״ד         ערלה ו׳         כ״ה אדר א' תשפ״ז ה'

 05/03/2027   מעילה ט״ו                   כ״ו אדר א' תשפ״ז ו'

 06/03/2027   מעילה ט״ז                   כ״ז אדר א' תשפ״ז ז' 

 07/03/2027   מעילה י״ז         ערלה ז׳         כ״ח אדר א' תשפ״ז א'

 08/03/2027 ער"ח מעילה י״ח         ערלה ח׳         כ״ט אדר א' תשפ״ז ב'

 09/03/2027 א׳ דר"ח מעילה י״ט         ערלה ט׳         ל׳ אדר א' תשפ״ז ג'

 10/03/2027 ב׳ דר"ח מעילה כ׳         ערלה י׳         א׳ אדר ב' תשפ״ז ד'

 11/03/2027   מעילה כ״א         ערלה י״א         ב׳ אדר ב' תשפ״ז ה'

 12/03/2027   מעילה כ״ב                   ג׳ אדר ב' תשפ״ז ו'

 13/03/2027   קינים כ״ג                   ד׳ אדר ב' תשפ״ז ז' 

 14/03/2027   קינים כ״ד         ערלה י״ב         ה׳ אדר ב' תשפ״ז א'

 15/03/2027   קינים כ״ה         ערלה י״ג         ו׳ אדר ב' תשפ״ז ב'

 16/03/2027   תמיד כ״ו         ערלה י״ד         ז׳ אדר ב' תשפ״ז ג'

 17/03/2027   תמיד כ״ז         ערלה ט״ו         ח׳ אדר ב' תשפ״ז ד'

 18/03/2027   תמיד כ״ח         ערלה ט״ז         ט׳ אדר ב' תשפ״ז ה'

 19/03/2027   תמיד כ״ט                   י׳ אדר ב' תשפ״ז ו'

 20/03/2027   תמיד ל׳                   י״א אדר ב' תשפ״ז ז' 

 21/03/2027   תמיד ל״א         ערלה י״ז         י״ב אדר ב' תשפ״ז א'
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 22/03/2027 תענית אסתר תמיד ל״ב         ערלה י״ח         י״ג אדר ב' תשפ״ז ב'

 23/03/2027 פורים תמיד ל״ג         ערלה י״ט         י״ד אדר ב' תשפ״ז ג'

 24/03/2027 שושן פורים מידות ל״ד         ערלה כ׳         ט״ו אדר ב' תשפ״ז ד'

 25/03/2027   מידות ל״ה         ביכורים א׳         ט״ז אדר ב' תשפ״ז ה'

 26/03/2027   מידות ל״ו                   י״ז אדר ב' תשפ״ז ו'

 27/03/2027   מידות ל״ז                   י״ח אדר ב' תשפ״ז ז' 

 28/03/2027   נדה ב׳         ביכורים ב׳         י״ט אדר ב' תשפ״ז א'

 29/03/2027   נדה ג׳         ביכורים ג׳         כ׳ אדר ב' תשפ״ז ב'

 30/03/2027   נדה ד׳         ביכורים ד׳         כ״א אדר ב' תשפ״ז ג'

 31/03/2027   נדה ה׳         ביכורים ה׳         כ״ב אדר ב' תשפ״ז ד'

 01/04/2027   נדה ו׳         ביכורים ו׳         כ״ג אדר ב' תשפ״ז ה'

 02/04/2027   נדה ז׳                   כ״ד אדר ב' תשפ״ז ו'

 03/04/2027   נדה ח׳                   כ״ה אדר ב' תשפ״ז ז' 

 04/04/2027   נדה ט׳         ביכורים ז׳         כ״ו אדר ב' תשפ״ז א'

 05/04/2027   נדה י׳         ביכורים ח׳         כ״ז אדר ב' תשפ״ז ב'

 06/04/2027   נדה י״א         ביכורים ט׳         כ״ח אדר ב' תשפ״ז ג'

 07/04/2027 ער"ח נדה י״ב         ביכורים י׳         כ״ט אדר ב' תשפ״ז ד'

 08/04/2027 ר"ח נדה י״ג                   א׳ ניסן תשפ״ז ה'

 09/04/2027   נדה י״ד                   ב׳ ניסן תשפ״ז ו'

 10/04/2027   נדה ט״ו                   ג׳ ניסן תשפ״ז ז' 

 11/04/2027   נדה ט״ז                   ד׳ ניסן תשפ״ז א'

 12/04/2027   נדה י״ז                   ה׳ ניסן תשפ״ז ב'

 13/04/2027   נדה י״ח                   ו׳ ניסן תשפ״ז ג'

 14/04/2027   נדה י״ט                   ז׳ ניסן תשפ״ז ד'

 15/04/2027   נדה כ׳                   ניסן תשפ״זח׳  ה'

 16/04/2027   נדה כ״א                   ט׳ ניסן תשפ״ז ו'

 17/04/2027   נדה כ״ב                   י׳ ניסן תשפ״ז ז' 

 18/04/2027   נדה כ״ג                   י״א ניסן תשפ״ז א'

 19/04/2027   נדה כ״ד                   י״ב ניסן תשפ״ז ב'

 20/04/2027   נדה כ״ה                   י״ג ניסן תשפ״ז ג'

 21/04/2027 ערב פסח נדה כ״ו                   י״ד ניסן תשפ״ז ד'

 22/04/2027 א׳ דפסח נדה כ״ז                   ט״ו ניסן תשפ״ז ה'

 23/04/2027 חוה״מ פסח נדה כ״ח                   ט״ז ניסן תשפ״ז ו'

 24/04/2027 שבת חוה״מ פסח נדה כ״ט                   י״ז ניסן תשפ״ז ז' 

 25/04/2027 חוה״מ פסח נדה ל׳                   י״ח ניסן תשפ״ז א'

 26/04/2027 חוה״מ פסח נדה ל״א                   י״ט ניסן תשפ״ז ב'

 27/04/2027 חוה״מ פסח נדה ל״ב                   כ׳ ניסן תשפ״ז ג'

 28/04/2027 שביעי של פסח נדה ל״ג                   כ״א ניסן תשפ״ז ד'

 29/04/2027 אסרו חג נדה ל״ד                   כ״ב ניסן תשפ״ז ה'

 30/04/2027   נדה ל״ה                   כ״ג ניסן תשפ״ז ו'

 01/05/2027   נדה ל״ו                   כ״ד ניסן תשפ״ז ז' 

 02/05/2027   נדה ל״ז                   כ״ה ניסן תשפ״ז א'

 03/05/2027   נדה ל״ח                   כ״ו ניסן תשפ״ז ב'

 04/05/2027   נדה ל״ט                   כ״ז ניסן תשפ״ז ג'

 05/05/2027   נדה מ׳                   כ״ח ניסן תשפ״ז ד'

 06/05/2027 ער"ח נדה מ״א                   כ״ט ניסן תשפ״ז ה'

 07/05/2027 א׳ דר"ח נדה מ״ב                   ל׳ ניסן תשפ״ז ו'

 08/05/2027 שבת ר"ח נדה מ״ג                   א׳ אייר תשפ״ז ז' 

 09/05/2027   נדה מ״ד         ביכורים י״א         ב׳ אייר תשפ״ז א'

 10/05/2027   נדה מ״ה         ביכורים י״ב         ג׳ אייר תשפ״ז ב'
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 11/05/2027   נדה מ״ו         ביכורים י״ג         ד׳ אייר תשפ״ז ג'

 12/05/2027   נדה מ״ז         נדה א׳         ה׳ אייר תשפ״ז ד'

 13/05/2027   נדה מ״ח         נדה ב׳         ו׳ אייר תשפ״ז ה'

 14/05/2027   נדה מ״ט                   ז׳ אייר תשפ״ז ו'

 15/05/2027   נדה נ׳                   ח׳ אייר תשפ״ז ז' 

 16/05/2027   נדה נ״א         נדה ג׳         ט׳ אייר תשפ״ז א'

 17/05/2027 תענית שני קמא נדה נ״ב         נדה ד׳         י׳ אייר תשפ״ז ב'

 18/05/2027   נדה נ״ג         נדה ה׳         י״א אייר תשפ״ז ג'

 19/05/2027   נדה נ״ד         נדה ו׳         י״ב אייר תשפ״ז ד'

 20/05/2027 תענית חמישי נדה נ״ה         נדה ז׳         י״ג אייר תשפ״ז ה'

 21/05/2027 פסח שני נדה נ״ו                   י״ד אייר תשפ״ז ו'

 22/05/2027   נדה נ״ז                   ט״ו אייר תשפ״ז ז' 

 23/05/2027   נדה נ״ח         נדה ח׳         ט״ז אייר תשפ״ז א'

 24/05/2027 תענית שני בתרא נדה נ״ט         נדה ט׳         י״ז אייר תשפ״ז ב'

 25/05/2027 ל״ג בעומר נדה ס׳         נדה י׳         י״ח אייר תשפ״ז ג'

 26/05/2027   נדה ס״א         נדה י״א         י״ט אייר תשפ״ז ד'

 27/05/2027   נדה ס״ב         נדה י״ב         כ׳ אייר תשפ״ז ה'

 28/05/2027   נדה ס״ג                   כ״א אייר תשפ״ז ו'

 29/05/2027   נדה ס״ד                   כ״ב אייר תשפ״ז ז' 

 30/05/2027   נדה ס״ה         נדה י״ג         כ״ג אייר תשפ״ז א'

 31/05/2027   נדה ס״ו         סיום ירושלמי         כ״ד אייר תשפ״ז ב'

 01/06/2027   נדה ס״ז                   כ״ה אייר תשפ״ז ג'

 02/06/2027   נדה ס״ח                   כ״ו אייר תשפ״ז ד'

 03/06/2027   נדה ס״ט                   כ״ז אייר תשפ״ז ה'

 04/06/2027   נדה ע׳                   כ״ח אייר תשפ״ז ו'

 05/06/2027 ער"ח נדה ע״א                   כ״ט אייר תשפ״ז ז' 

 06/06/2027 ר"ח נדה ע״ב                   א׳ סיון תשפ״ז א'

 07/06/2027   נדה ע״ג                   סיון תשפ״ז ב׳ ב'

 08/06/2027   ברכות ב׳         ברכות א'         ג׳ סיון תשפ״ז ג'
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