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כסלוחשוןתשרי
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דה״י א-ביום
יהושע

יומה
שו״ע או״חסנהדריןסוכה

רכה-רכו, ט-אס״זז, ג-דכה-כו21.9הא
רכז, א-גס״חז,ה - ח,אכז-כט22.9וב
רכח, א-גס״טח, ב-גדה”ב א-ב23.9שבתג
רכט-רל, א-אעח, ד-הג-ד24.9אד
רל, ב-דע״אח, ו-זה-ו25.9בה
רל-רלב, ה-אע״בח, ח-טז-ח26.9גו
רלב-רלג, ב-אע״גסוכה א, א-בט-י27.9דז
רלג-רלד, ב-בע״דא, ג-דיא-יב28.9הח
רלה, א-גע״הא, ה-ויג-יד29.9וט
רלה-רלו, ד-בע״וא, ז-ח30.9שבתי

רלו-רלז, ג-אע״זא, ט-יטו-טז1.10איא
רלח-רלט, א-אע״חא,יא - ב,איז-יח2.10ביב
רלט-רמ, ב-בע״טב, ב-גיט-כ3.10גיג
רמ, ג-הפב, ד-הכא-כב4.10דיד
רמ, ו-חפ״אב, ו-זכג-כד5.10הטו
רמ, ט-יאפ״בב, ח-טכה-כו6.10וטז
רמ, יב-ידפ״גג, א-בקהלת7.10שבתיז
רמ, טו-יזפ״דג, ג-דכז-כח8.10איח
רמא-רמג, א-אפ״הג, ה-וכט-ל9.10ביט
רמג-רמד, ב-בפ״וג, ז-חלא-לב10.10גכ

רמד, ג-הפ״זג, ט-ילג-לד11.10דכא
רמד-רמה, ו-בפ״חג, יא-יבלה-לו12.10הכב
רמה, ג-הפ״טג, יג-ידיהושע א-ב13.10וכג
רמה-רמו, ו-בצג,טו - ד,אג-ד14.10שבתכד
רמו, ג-הצ״אד, ב-גה-ו15.10אכה
רמז, א-גצ״בד, ד-הז-ח16.10בכו
רמז, ד-וצ״גד, ו-זט-י17.10גכז
רמח, א-גצ״דד, ח-טיא-יב18.10דכח
רמח-רמט, ד-בצ״הד,י - ה,איג-יד19.10הכט
רמט-רנ, ג-אצ״וה, ב-גטו-טז20.10ול

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יהושע שופטיםיום
שמואל א

סוכה, ביצה
ראש השנה

סנהדרין
שו"ע או"חמכות

רנ-רנא, ב-בצ״זה, ד-היז-יח21.10שבתא
רנב, א-גצ״חה, ו-זיט-כ22.10אב
רנב, ד-וצ״טסוכה ה,ח –ביצה א,אכא-כב23.10בג
רנב-רנג, ז-בקא, ב-גכג-כד24.10גד
רנג, ג-הק״אא, ד-השופטים  א-ב25.10דה
רנד, א-גק״בא, ו-זג-ד26.10הו
רנד, ד-וק״גא, ח-טה-ו27.10וז
רנד, ז-טק״דא,י - ב,אז-ח28.10שבתח
רנה, א-גק״הב, ב-גט-י29.10אט
רנו-רנז, א-בק״וב, ד-היא-יב30.10בי

רנז, ג-הק״זב, ו-זיג-יד31.10גיא
רנז, ו-חק״חב, ח-טטו-טז1.11דיב
רנח-רנט, א-ב ק״טב,י - ג,איז-יח2.11היג
רנט, ג-הק״יג, ב-גיט-כא3.11ויד
רנט-רס, ו-אקי״אג, ד-הש”א א-ב4.11שבתטו
רס-רסא, ב-בקי״בג, ו-זג-ד5.11אטז
רסא-רסב, ג-אקי״גג,ח - ד,אה-ו6.11ביז
רסב-רסג, ב-אמכות בד, ב-גז-ח7.11גיח
רסג, ב-דגד, ד-הט-י8.11דיט
רסג, ה-זדד, ו-זיא-יב9.11הכ

רסג, ח-יהה, א-ביג-יד10.11וכא
רסג, יא-יגוה, ג-דטו-טז11.11שבתכב
רסג, יד-טזזה, ה-ויז-יח12.11אכג
רסג-רסד, יז-בחביצה ה,ז-ר״ה א,איט-כ13.11בכד
רסד, ג-הטא, ב-גכא-כב14.11גכה
רסד, ו-חיא, ד-הכג-כד15.11דכו
רסד-רסה, ט-אי״אא, ו-זכה-כו16.11הכז
רסה, ב-די״בא, ח-טכז-כח17.11וכח
רסו, א-גי״גב, א-בכט-ל18.11שבתכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

שמואל ביום
מלכים

ראש השנה
תענית מגילה

מכות
שו"ע או"חשבועות

רסו, ד-ו י״ד ב, ג-דא-ב19.11אא
רסו, ז-טט״וב, ה-וג-ד20.11בב
רסו, י-יבט״זב, ז-חה-ו21.11גג
רסו-רסז, יג-בי״זב,ט - ג,אז-ח22.11דד
רסז-רסח, ג-בי״חג, ב-גט-י23.11הה
רסח, ג-הי״טג, ד-היא-יב24.11וו
רסח, ו-חכג, ו-זיג-יד25.11שבתז
רסח, ט-יאכ״אג,ח - ד,אטו-טז26.11אח
רסח-רסט, יב-אכ״בד, ב-גיז-יח27.11בט
רע-רעא, א-אכ״גד, ד-היט-כ28.11גי

רעא, ב-דכ״דד, ו-זכא-כב29.11דיא
רעא, ה-זשבועות בד, ח-טכג-כד30.11היב
רעא, ח-יגתענית א, א-במ”א א-ב1.12ויג
רעא, יא-יגדא, ג-דג-ד2.12שבתיד
רעא, יד-טזה א, ה-וה-ו3.12אטו
רעא-רעב, יז-בוא, ז - ב,אז-ח4.12בטז
רעב, ג-הזב, ב-גט-י5.12גיז
רעב, ו-חחב, ד-היא-יב6.12דיח
רעב-רעג, ט-אטב,ו-זיג-יד7.12היט
רעג, ב-דיב, ח-טטו-טז8.12וכ

רעג, ה-זי״אב,י - ג,איז-יח9.12שבתכא
רעד, א-גי״בג, ב-גיט-כ10.12אכב
רעד-רעה, ד-בי״גג,ד-הכא-כב11.12בכג
רעה, ג-הי״דג,ו-זמ”ב א-ב12.12גכד
רעה, ו-חט״וג,ח-טג-ד13.12דכה
רעה, ט-יאט״זד, א-בה-ו14.12הכו
רעה-רעו, יב-בי״זד,ג-דז-ח15.12וכז
רעו, ג-הי״חד,ה-וט-י16.12שבתכח
רעז, א-גי״טד,ז-חיא-יב17.12אכט
רעז-רעח, ד-אכמגילה א, א-ביג-יד18.12בל
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הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

מלכים ביום
ישעיה

מגילה
שו"ע או"חשבועותמועד קטן, חגיגה

רעט, א-ג כ״אמגילה א, ג-דטו-טז19.12גא
רעט, ד-וכ״בא, ה-ויז-יח20.12דב
רעט-רפ, ז-בכ״גא, ז-חיט-כ21.12הג
רפא-רפב, א-בכ״דא, ט-יכא-כב22.12וד
רפב, ג-הכ״הא,יא - ב,אכג-כה23.12שבתה
רפב-רפג, ו-אכ״וב, ב-גישעי׳ א-ב24.12או
רפד, א-גכ״זב, ד-הג-ד25.12בז
רפד, ד-וכ״חב,ו - ג,אה-ו26.12גח
רפד-רפה, ז-בכ״טג, ב-גז-ח27.12דט
רפה, ג-הלג, ד-הט-י28.12הי

רפה-רפו, ו-אל״אג,ו - ד,איא-יב29.12ויא
רפו, ב-דל״בד, ב-גיג-יד30.12שבתיב
רפו-רפח, ה-אל״גד, ד-הטו-טז31.12איג
רפח, ב-דל״דד, ו-זיז-יח1.1.18ביד
רפח, ה-זל״הד, ח-טיט-כ2.1גטו
רפח, ח-יל״וד,י - מ״ק א,אכא-כב3.1דטז
רפט-רצ, א-אל״ז א, ב-גכג-כד4.1היז
רצ-רצא, ב-בל״חא, ד-הכה-כו5.1ויח
רצא, ג-הל״טא, ו-זכז-כח6.1שבתיט
רצא-רצב, ו-במא, ח-טכט-ל7.1אכ

רצג, א-גמ״אא,י - ב,אלא-לב8.1בכא
רצד, א-גמ״בב, ב-גלג-לד9.1גכב
רצד-רצה, ד-אמ״גב, ד-הלה-לו10.1דכג
רצו, א-גמ״דג, א-בלז-לח11.1הכד
רצו, ד-ומ״הג, ג-דלט-מ12.1וכה
רצו-רצז, ז-אמ״וג, ה-ומא-מב13.1שבתכו
רצז, ב-דמ״זג, ז-חמג-מד14.1אכז

מה-מו15.1בכח
ג,ט – 

חגיגה א,א
רצז-רצח, ה-במ״ח

רצח, ג-המ״טא, ב-גמז-מח16.1גכט

תאריך
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ישעיהיום
ירמיה

חגיגה
יבמות

עבודה
זרה

שו"ע או"ח

רצח, ו-ח בחגיגה א, ד-המט-נ17.1דא
רצח, ט-יאגא, ו-זנא-נב18.1הב
רצח, יב-ידדא,ח - ב,אנג-נד19.1וג
רצח-רצט, טו-בהב, ב-גנה-נו20.1שבתד
רצט, ג-הוב, ד-הנז-נח21.1אה
רצט, ו-חזב, ו-זנט-ס22.1בו
רצט-ש, ט-אחג, א-בסא-סב23.1גז
שא, א-גטג, ג-דסג-סד24.1דח
שא, ד-ויג, ה-וסה-סו25.1הט
שא, ז-טי״אג, ז-חירמיה א-ב 26.1וי

שא, י-יבי״ביבמות א, א-בג-ד27.1שבתיא
שא, יג-טוי״גא, ג-דה-ו28.1איב
שא, טז-יחי״דב, א-בז-ח29.1ביג
שא, יט-כאט״וב, ג-דט-י30.1גיד
שא, כב-כדט״זב, ה-ויא-יב31.1דטו
שא, כה-כזי״זב, ז-חיג-יד1.2הטז
שא, כח-לי״חב, ט-יטו-טז2.2ויז
שא, לא-לגי״טג, א-ביז-יח3.2שבתיח
שא, לד-לוכג, ג-דיט-כ4.2איט
שא, לז-לטכ״אג, ה-וכא-כב5.2בכ

שא, מ-מבכ״בג, ז-חכג-כד6.2גכא
שא, מג-מהכ״גג, ט-יכה-כו7.2דכב
שא, מו-מחכ״דד, א-בכז-כח8.2הכג
שא, מט-נאכ״הד, ג-דכט-ל9.2וכד
שב, א-גכ״וד, ה-ולא-לב10.2שבתכה
שב, ד-וכ״זד, ז-חלג-לד11.2אכו
שב, ז-טכ״חד, ט-ילה-לו12.2בכז
שב, י-יבכ״טד, יא-יבלז-לח13.2גכח
שב-שג, יג-בלד,יג - ה,אלט-מ14.2דכט
שג, ג-הל״אה, ב-גמא-מב15.2הל
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יום
ירמיהו
יחזקאל

יבמות
עבודה

זרה
שו"ע או"ח

שג, ו-ח ל״ב ה, ד-המג-מד16.2וא
שג, ט-יאל״גה,ו - ו,אמה-מו17.2שבתב
שג, יב-ידל״דו, ב-גמז-מח18.2אג
שג, טו-יזל״הו, ד-המט-נ19.2בד
שג, יח-כל״וו,ו - ז,אנא-נב20.2גה
שג, כא-כג ל״זז, ב-גיחזקאל  א-ב21.2דו
שג, כד-כו ל״חז, ד-הג-ד22.2הז
שג-שד, כז-ב ל״טז,ו - ח,אה-ו23.2וח
שד-שה, ג-ב מח, ב-גז-ח24.2שבתט
שה, ג-ה מ״אח, ד-הט-י25.2אי

שה, ו-ח מ״בח,ו - ט,איא-יב26.2ביא
שה, ט-יא מ״גט, ב-גיג-יד27.2גיב
שה, יב-יד מ״דט, ד-הטו-טז28.2דיג
שה, טו-יז מ״הט,ו - י,אאסתר1.3היד
שה, יח-כ מ״וי, ב-גיז-יח2.3וטו
שה, כא-כג מ״זי, ד-היט-כ3.3שבתטז
שו, א-ג מ״חי, ו-זכא-כב4.3איז
שו, ד-ו מ״טי, ח-טכג-כד5.3ביח
שו, ז-ט ניא, א-בכה-כו6.3גיט
שו, י-יב נ״איא, ג-דכז-כח7.3דכ

שו-שז, יג-א נ״ביא, ה-וכט-ל8.3הכא
שז, ב-ד נ״גיא,ז - יב,אלא-לב9.3וכב
שז, ה-ז נ״דיב, ב-גלג-לד10.3שבתכג
שז, ח-י נ״היב, ד-הלה-לו11.3אכד
שז, יא-יג נ״ויב,ו - יג,אלז-לח12.3בכה
שז, יד-טז נ״זיג, ב-גלט-מ13.3גכו
שז, יז-יט נ״חיג, ד-המא-מב14.3דכז
שז, כ-כב נ״טיג, ו-זמג-מד15.3הכח
שח, א-ג סיג, ח-טמה-מו16.3וכט

שנת תשע״ח
לוח עולמי ללימוד המשנה וההלכה יומית, דף יומי ותנ”ך יומי

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

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

Rabbi David and  Adina Milston
052-8385683

adinamilston@gmail.com

לזכר
הרב חיים יהושע מרדכי ומינה בט ז”ל

הרב אהרון פנחס באט ז”ל

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

Rabbi and Mrs. Charles M. Batt
Rabbi Ahron Batt
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סיוןאיירניסן
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יחזקאליום
תרי עשר

יבמות
כתובות

עבודה 
שו"ע או"חזרה

שח, ד-ו ס״א יג, י-יאמז-מח17.3שבתא
שח, ז-ט ס״ביג, יב-יגהושע א-ב18.3אב
שח, י-יב ס״גיד, א-בג-ד19.3בג
שח, יג-טו ס״דיד, ג-דה-ו20.3גד
שח, טז-יחס״היד, ה-וז-ח21.3דה
שח, יט-כא ס״ויד, ז-חט-י22.3הו
שח, כב-כד ס״זיד,ט - טו,איא-יב23.3וז
שח, כה-כזס״חטו, ב-גיג-יד24.3שבתח
שח, כח-ל ס״טטו, ד-היואל א-ב25.3אט
שח, לא-לג עטו, ו-זג-ד26.3בי

שח, לד-לו ע״אטו, ח-טעמוס א-ב27.3גיא
שח, לז-לט ע״בטו,י - טז,אג-ד28.3דיב
שח, מ-מב ע״גטז, ב-גה-ו29.3היג
שח, מג-מה ע״דטז, ד-הז-ט30.3ויד
שח, מו-מח ע״הטז, ו-זשיר השירים31.3שבתטו
שח, מט-נא ע״וכתו׳ א, א-בעובדיה1.4אטז
שח-שט, נב-בהוריות ב׳א, ג-דיונה א-ב2.4ביז
שט, ג-הגא, ה-וג-ד3.4גיח
שי, א-גדא, ז-חמיכה א-ב4.4דיט
שי, ד-והא, ט-י ג-ד5.4הכ

שי, ז-טוב, א-בה-ז6.4וכא
שיא, א-גזב, ג-דנחום7.4שבתכב
שיא, ד-וחב, ה-וחבקוק8.4אכג
שיא, ז-טטב, ז-חצפניה9.4בכד
שיב, א-גיב, ט-יחגי10.4גכה
שיב, ד-וי״אג, א-בזכריה א-ב11.4דכו
שיב, ז-טי״בג, ג-דג-ד12.4הכז
שיב-שיג, י-בי״גג, ה-וה-ו13.4וכח
שיג, ג-הי״דג, ז-חז-ח14.4שבתכט
שיג, ו-חזבחים בג,ט - ד,אט-י15.4אל
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זכריה, מלאכי יום
שו"ע או"חזבחיםכתובותתהלים

שיג-שיד, ט-א ג ד, ב-גיא-יב16.4בא
שיד, ב-דדד, ד-היג-יד17.4גב
שיד, ה-זהד, ו-זמלאכי18.4דג
שיד, ח-יוד, ח-טתהילים א-ב19.4הד
שיד-שטו, יא-אזד, י-יאג-ד20.4וה
שטו, ב-דחד,יב - ה,אה-ו21.4שבתו
שטו, ה-זטה, ב-גז-ח22.4אז
שטו, ח-ייה, ד-הט-י23.4בח
שטו, יא-יגי״אה, ו-זיא-יב24.4גט
שטז, א-גי״בה, ח-טיג-יד25.4די

שטז, ד-וי״גו, א-בטו-טז26.4היא
שטז, ז-טי״דו, ג-דיז-יח27.4ויב
שטז, י-יבט״וו, ה-ויט-כ28.4שבתיג
שיז, א-גט״זו,ז - ז,אכא-כב29.4איד
שיז, ד-וי״זז, ב-גכג-כד30.4בטו
שיז-שיח, ז-בי״חז, ד-הכה-כו1.5גטז
שיח, ג-הי״טז, ו-זכז-כח2.5דיז
שיח, ו-חכז, ח-טכט-ל3.5היח
שיח, ט-יאכ״אז,י - ח,אלא-לב4.5ויט
שיח, יב-ידכ״בח, ב-גלג-לד5.5שבתכ

שיח, טו-יזכ״גח, ד-הלה-לו6.5אכא
שיח-שיט, יח-אכ״דח, ו-זלז-לח7.5בכב
שיט, ב-דכ״הח,ח - ט,אלט-מ8.5גכג
שיט, ה-זכ״וט, ב-גמא-מב9.5דכד
שיט, ח-יכ״זט, ד-המג-מד10.5הכה
שיט, יא-יגכ״חט, ו-זמה-מו11.5וכו
שיט, יד-טזכ״טט, ח-טמז-מח12.5שבתכז
שיט-שכ, יז-בלי, א-במט-נ13.5אכח
שכ, ג-הלאי, ג-דנא-נב14.5בכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

כתובותתהליםיום
שו"ע או"חזבחיםנדרים

שכ, ו-ח ל״ב י, ה-ונג-נד15.5גא
שכ, ט-יאל״גיא, א-בנה-נו16.5דב
שכ, יב-ידל״דיא, ג-דנז-נח17.5הג
שכ, טו-יזל״היא, ה-ונט-ס18.5וד
שכ, יח-כל״ויב, א-בסא-סב19.5שבתה
שכא, א-גל״זיב, ג-דרות20.5או
שכא, ד-ול״חיג, א-בסג-סד21.5בז
שכא, ז-טל״טיג, ג-דסה-סו22.5גח
שכא, י-יבמיג, ה-וסז-סח23.5דט
שכא, יג-טומ״איג, ז-חסט-ע24.5הי

שכא, טז-יחמ״ביג, ט-יעא-עב25.5ויא
שכא-שכב, יט-במ״גיג,יא –נד׳ א,אעג-עד26.5שבתיב
שכב, ג-המ״דא, ב-געה-עו27.5איג
שכב-שכג, ו-במ״הא,ד - ב,אעז-עח28.5ביד
שכג, ג-המ״וב, ב-געט-פ29.5גטו
שכג, ו-חמ״זב, ד-הפא-פב30.5דטז
שכג-שכד, ט-אמ״חג, א-בפג-פד31.5היז
שכד, ב-דמ״טג, ג-דפה-פו1.6ויח
שכד, ה-זנג, ה-ופז-פח2.6שבתיט
שכד, ח-ינ״אג, ז-חפט-צ3.6אכ

שכד, יא-יגנ״בג, ט-יצא-צב4.6בכא
שכד-שכה, יד-אנ״גג,יא - ד,אצג-צד5.6גכב
שכה, ב-דנ״דד, ב-גצה-צו6.6דכג
שכה, ה-זנ״הד, ד-הצז-צח7.6הכד
שכה, ח-ינ״וד, ו-זצט-ק8.6וכה
שכה, יא-יגנ״זד,ח - ה,אקא-קב9.6שבתכו
שכה, יד-טזנ״חה, ב-גקג-קד10.6אכז
שכו, א-גנ״טה, ד-הקה-קו11.6בכח
שכו, ד-וסה,ו - ו,אקז-קח12.6גכט
שכו, ז-טס״או, ב-גקט-קי13.6דל

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

תהליםיום
משלי

נדרים
שו"ע או"חזבחיםנזיר

שכו, י-יבס״ב ו, ד-הקיא-קיב14.6הא
שכו-שכז, יג-בס״גו, ו-זקיג-קיד15.6וב
שכז-שכח, ג-אס״דו, ח-טקטו-קטז16.6שבתג
שכח, ב-דס״הו,י - ז,אקיז-קיח17.6אד
שכח, ה-זס״וז, ב-גקיט )א-ח(18.6בה
שכח, ח-יס״זז, ד-הקיט )ט-ע(19.6גו
שכח, יא-יגס״חז, ו-זקיט )פ-ת(-קכ20.6דז
שכח, יד-טזס״טז, ח-טקכא-קכב21.6הח
שכח, יז-יטעח, א-בקכג-קכד22.6וט
שכח, כ-כבע״אח, ג-דקכה-קכו23.6שבתי

שכח, כג-כהע״בח, ה-וקכז-קכח24.6איא
שכח, כו-כחע״גח,ז - ט,אקכט-קל25.6ביב
שכח, כט-לאע״דט, ב-גקלא-קלב26.6גיג
שכח, לב-לדע״הט, ד-הקלג-קלד27.6דיד
שכח, לה-לזע״וט, ו-זקלה-קלו28.6הטו
שכח, לח-מע״זט, ח-טקלז-קלח29.6וטז
שכח, מא-מגע״חט,י - י,אקלט-קמ30.6שבתיז
שכח, מד-מוע״טי, ב-גקמא-קמב1.7איח
שכח, מז-מטפי, ד-הקמג-קמד2.7ביט
שכט, א-גפ״אי, ו-זקמה-קמו3.7גכ

שכט, ד-ופ״בי,ח - יא,אקמז-קמח4.7דכא
שכט, ז-טפ״גיא, ב-גקמט-קנ5.7הכב
של, א-גפ״דיא, ד-המשלי א-ב6.7וכג
של, ד-ופ״היא, ו-זג-ד7.7שבתכד
של, ז-טפ״ויא, ח-טה-ו8.7אכה
של-שלא, י-אפ״זיא, י-יאז-ח9.7בכו
שלא, ב-דפ״חיא,יב -נזיר א,אט-י10.7גכז
שלא, ה-זפ״טא, ב-גיא-יב11.7דכח
שלא, ח-יצא, ד-היג-יד12.7הכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

משלייום
איוב

נזיר
שו"ע או"חזבחיםסוטה

שלב, א-ג צ״א א, ו-זטו-טז13.7וא
שלב-שלג, ד-בצ״בב, א-ביז-יח14.7שבתב
שלג-שלד, ג-בצ״גב, ג-דיט-כ15.7אג
שלד, ג-הצ״דב, ה-וכא-כב16.7בד
שלד, ו-חצ״הב, ז-חכג-כד17.7גה
שלד, ט-יאצ״וב, ט-יכה-כו18.7דו
שלד, יב-ידצ״זג, א-בכז-כח19.7הז
שלד, טו-יזצ״חג, ג-דכט-לא20.7וח
שלד, יח-כצ״טג, ה-ואיכה21.7שבתט
שלד, כא-כגקג,ז - ד,אאיוב א-ב22.7אי

שלד, כד-כוק״אד, ב-גג-ד23.7ביא
שלד-שלה, כז-בק״בד, ד-הה-ו24.7גיב
שלה, ג-הק״גד, ו-זז-ח25.7דיג
שלו, א-גק״דה, א-בט-י26.7היד
שלו, ד-וק״הה, ג-דיא-יב27.7וטו
שלו, ז-טק״וה, ה-ויג-יד28.7שבתטז
שלו, י-יבק״זה,ז - ו,אטו-טז29.7איז
שלו-שלז, יג-בק״חו, ב-גיז-יח30.7ביח
שלז-שלח, ג-אק״טו, ד-היט-כ31.7גיט
שלח, ב-דק״יו, ו-זכא-כב1.8דכ

שלח, ה-זקי״או, ח-טכג-כד2.8הכא
שלח-שלט, ח-בקי״בו, י-יאכה-כו3.8וכב
שלט, ג-הקי״גז, א-בכז-כח4.8שבתכג
שלט-שמ, ו-אקי״דז, ג-דכט-ל5.8אכד
שמ, ב-דקט״וח, א-בלא-לב6.8בכה
שמ, ה-זקט״זט, א-בלג-לד7.8גכו
שמ, ח-יקי״זט, ג-דלה-לו8.8דכז
שמ, יא-יבקי״חט,ה -סוטה א,אלז-לח9.8הכח
שמ-שמא, יד-בקי״טא, ב-גלט-מ10.8וכט
שמא-שמג, ג-אק״כא, ד-המא-מב11.8שבתל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דניאל, עזרא,יום
שו"ע או"חמנחותסוטהנחמיה, דה״א

שמד-שמה, א-אב  א, ו-זדניאל א-ב12.8דא
שמה, ב-דגא, ח-טג-ד13.8הב
שמה, ה-זדב, א-בה-ו14.8וג
שמה, ח-יהב, ג-דז-ח15.8שבתד
שמה, יא-יגוב, ה-וט-י16.8אה
שמה, יד-טזזג, א-ביא-יב17.8בו
שמה, יז-יטחג, ג-דעזרא א-ב18.8גז
שמו, א-גטג, ה-וג-ד19.8דח
שמז-שמט, א-איג, ז-חה-ו20.8הט
שמט, ב-די״אד, א-בז-ח21.8וי

שמט-שנ, ה-בי״בד, ג-דט-י22.8שבתיא
שנ-שנב, ג-אי״גד,ה -ה,אנחמיה א-ב23.8איב
שנב-שנג, ב-בי״דה, ב-גג-ד24.8ביג
שנג-שנד, ג-בט״וה, ד-הה-ו25.8גיד
שנה, א-גט״זו, א-בז-ח26.8דטו
שנה-שנו, ד-אי״זו, ג-דט-י27.8הטז
שנו-שנז, ב-בי״חז, א-ביא-יג28.8ויז
שנז-שנח, ג-בי״טז, ג-דדה״י א א-ב29.8שבתיח
שנח, ג-הכז, ה-וג-ד30.8איט
שנח, ו-חכ״אז, ז-חה-ו31.8בכ

שנח, ט-יאכ״בח, א-בז-ח1.9גכא
שנח, יב-ידכ״גח, ג-דט-י2.9דכב
שנט-שס, א-בכ״דח, ה-ויא-יב3.9הכג
שס-שסא, ג-בכ״הח,ז - ט,איג-יד4.9וכד
שסב, א-גכ״וט, ב-גטו-טז5.9שבתכה
שסב, ד-וכ״זט, ד-היז-יח6.9אכו
שסב, ז-טכ״חט, ו-זיט-כ7.9בכז
שסב, י-יבכ״טט, ח-טכא-כב8.9גכח
שסג, א-גלט, י-יאכג-כד9.9דכט

שנת תשע״ח
לוח עולמי ללימוד המשנה וההלכה יומית, דף יומי ותנ”ך יומי

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

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

Rabbi David and  Adina Milston
052-8385683

adinamilston@gmail.com

לזכר
הרב חיים יהושע מרדכי ומינה בט ז”ל

הרב אהרון פנחס באט ז”ל

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

Rabbi and Mrs. Charles M. Batt
Rabbi Ahron Batt


