
אדרשבטטבת

כסלוחשוןתשרי
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דה"י א-ביום
קצש״עעירוביןכליםיהושע

קצד א-המאיא  ג-דכה-כו19.9שבתא
קצד ו-ימביא  ה-וכז-כט20.9אב
קצד יא-קצה גמגיא  ז-חדבה"י ב א-ב21.9בג
קצה ד-חמדיא ט - יב אג-ד22.9גד
קצה ט-יגמהיב  ב-גה-ו23.9דה
קצה יד- קצו דמויב  ד-הז-ח24.9הו
קצו ה-טמזיב  ו-זט-י25.9וז
קצו י-ידמחיב ח - יג איא-יב26.9שבתח
קצו טו-יטמטיג  ב-גיג-יד27.9אט
קצו כ - קצז בניג  ד-ה28.9בי

קצז ג-זנאיג  ו-זטו-טז29.9גיא
קצז ח-יבנביג ח - יד איז-יח30.9דיב
קצז יג -קצח דנגיד  ב-גיט-כ1.10היג
קצח ה-טנדיד  ד-הכא-כב2.10ויד
קצח י-ידנהיד  ו-זקהלת3.10שבתטו
קצח טו-קצט גנויד ח - טו אדבה"י ב כג-כד4.10אטז
קצט ד-חנזטו  ב-גכה-כו5.10ביז
קצט ט-יגנחטו  ד-הכז-כח6.10גיח
קצט יד - ר אנטטו ו - טז אכט-ל7.10דיט
ר ב-וסטז  ב-גלא-לב8.10הכ

ר ז-יאסאטז  ד-הלג-לד9.10וכא
רא א-הסבטז  ו-זלה-לו10.10שבתכב
רא ו - רב גסגטז ח- יז איהושע א-ב11.10אכג
רב ד-חסדיז  ב-גג-ד12.10בכד
רב ט-יגסהיז  ד-הה-ו13.10גכה
רב יד - רג בסויז  ו-זז-ח14.10דכו
רג ג - רד בסזיז  ח-טט-י15.10הכז
רד ג-זסחיז  י-יאיא-יב16.10וכח
רד ח - רה אסטיז  יב-יגיג-יד17.10שבתכט
רה ב-ועיז  יד-טוטו-טז18.10אל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יהושע שופטיםיום
קצש״עעירוביןכליםשמואל א

שו"ע או"ח

רה ז - רו בעאיז  טז-יזיז-יח19.10בא
רו ג-זעביח  א-ביט-כ20.10גב
רו ח - רז אעגיח  ג-דכא-כב21.10דג
רז ב-ועדיח  ה-וכג-כד22.10הד
רז ז - רח דעהיח  ז-חשופטים א-ב23.10וה
רח ה-טעויח ט- יט אג-ד24.10שבתו
רח י-ידעזיט  ב-גה-ו25.10אז
רח טו-רט דעחיט  ד-הז-ח26.10בח
רט ה - רי אעטיט  ו-זט-י27.10גט
רי ב-ופיט  ח-טיא-יב28.10די

רי ז - ריא בפאיט י - כ איג-יד29.10היא
ריא ג-זפבכ  ב-גטו-טז30.10ויב
ריא ח-יבפגכ  ד-היז-יח31.10שבתיג
ריא יג - ריב בפדכ  ו-זיט-כא1.11איד
ריב ג - ריג בפהכא  א-בשמואל א א-ב2.11בטו
ריג ג - ריד בפוכא ג - כב אג-ד3.11גטז
ריד ג - רטז אפזכב  ב-גה-ו4.11דיז
רטז ב - ריז דפחכב  ד-הז-ח5.11היח
ריח א - ריט גפטכב  ו-זט-י6.11ויט
ריט ד-חצכב  ח-טיא-יב7.11שבתכ

ריט ט - רכ דצאכב י - כג איג-יד8.11אכא
רכ ה-טצבכג  ב-גטו-טז9.11בכב
רכ י - רכא דצגכג  ד-היז-יח10.11גכג
רכא ה-חצדכד  א-ביט-כ11.11דכד
שו"ע או"ח א א-גצהכד  ג-דכא-כב12.11הכה
א ד-וצוכד  ה-וכג-כד13.11וכו
א ז-טצזכד  ז-חכה-כו14.11שבתכז
ב א-גצחכד  ט-יכז-כח15.11אכח
ב ד-וצטכד  יא-יבכט-לא16.11בכט

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

שמואל ביום
מלכים א-ב

כלים
אהלות

עירובין
שו"ע או"חפסחים

ג א-גקכד יג-ידא-ב17.11גא
ג ד-וקאכד  טו-טזג-ד18.11דב
ג ז-טקבכד יז-כה אה-ו19.11הג
ג י-יבקגכה  ב-גז-ח20.11וד
ג יג-טוקדכה  ד-הט-י21.11שבתה
ג טז - ד אקהכה  ו-זיא-יב22.11או
ד ב-דפסחים בכה ח-טיג-יד23.11בז
ד ה-זגכו  א-בטו-טז24.11גח
ד ח-ידכו  ג-דיז-יח25.11דט
ד יא-יגהכו  ה-ויט-כ26.11הי

ד יד-טזוכו  ז-חכא-כב27.11ויא
ד יז-יטזכו ט-כז אכג-כד28.11שבתיב
ד כ-כבחכז  ב-גמלכים א' א-ב29.11איג
ד כג - ו אטכז  ד-הג-ד30.11ביד
ו ב-דיכז  ו-זה-ו1.12גטו
ז א-גיאכז ח-טז-ח2.12דטז
ז ד - ח ביבכז  י-יאט-י3.12היז
ח ג-היגכז יב-כח איא-יב4.12ויח
ח ו-חידכח  ב-גיג-יד5.12שבתיט
ח ט-יאטוכח  ד-הטו-טז6.12אכ

ח יב-ידטזכח ו-זיז-יח7.12בכא
ח טו-יזיזכח  ח-טיט-כ8.12גכב
ט א-גיחכח י-כט אכא-כב9.12דכג
ט ד-ויטכט  ב-גמלכים ב' א-ב10.12הכד
י א-גככט ד-הג-ד11.12וכה
י ד-וכאכט  ו-זה-ו12.12שבתכו
י ז-טכבכט ח-ל אז-ח13.12אכז
י י-יבכגל  ב-גט-י14.12בכח
יא א-גכדל ד-אהלות א איא-יב15.12גכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

מלכים ביום
שו"ע או"חפסחיםאהלותישעיהו

יא ד-וכהא  ב-גיג-יד16.12דא
יא ז-טכוא  ד-הטו-טז17.12הב
יא י-יבכזא  ו-זיז-יח18.12וג
יא יג-טוכחא ח - ב איט-כ19.12שבתד
יב א-גכטב  ב-גכא-כב20.12אה
יג א-גלב  ד-הכג-כה21.12בו
יד א-גלאב  ו-זישעיה א-ב22.12גז
יד ד - טו אלבג  א-בג-ד23.12דח
טו ב-דלגג  ג-דה-ו24.12הט
טו ה - טז אלדג  ה-וז-ח25.12וי

יז א-גלהג ז - ד אט-י26.12שבתיא
יח א-גלוד  ב-גיא-יב27.12איב
יט א - כ אלזה  א-ביג-יד28.12ביג
כ ב - כא בלחה  ג-דטו-טז29.12גיד
כא ג - כב אלטה  ה-ויז-יח30.12דטו
כג א-גמה ז - ו איט-כ31.12הטז
כד א-גמאו  ב-גכא-כב1.1ויז
כד ד-ומבו  ד-הכג-כד2.1שבתיח
כה א-גמגו  ו-זכה-כו3.1איט
כה ד-ומדז  א-בכז-כח4.1בכ

כה ז-טמהז  ג-דכט-ל5.1גכא
כה י-יבמוז  ה-ולא-לב6.1דכב
כה יג - כו במזח  א-בלג-לד7.1הכג
כז א-גמחח  ג-דלה-לו8.1וכד
כז ד-ומטח  ה-ולז-לח9.1שבתכה
כז ז-טנט  א-בלט-מ10.1אכו
כז י - כח אנאט  ג-דמא-מב11.1בכז
כח ב - כט אנבט  ה-ומג-מד12.1גכח
ל א-גנגט  ז-חמה-מו13.1דכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

ישעיהויום
שו"ע או"חפסחיםאהלותירמיהו

ל ד - לא אנדט  ט-ימז-מח14.1הא
לא ב - לב בנהט  יא-יבמט-נ15.1וב
לב ג-הנוט  יג-ידנא-נב16.1שבתג
לב ו-חנזט  טו-טזנג-נד 17.1אד
לב ט-יאנחי  א-בנה-נו18.1בה
לב יב-ידנטי  ג-דנז-נח19.1גו
לב טו-יזסי  ה-ונט-ס20.1דז
לב יח-כסאי ז - יא אסא-סב21.1הח
לב כא-כגסביא  ב-גסג-סד22.1וט
לב כד-כוסגיא  ד-הסה-סו23.1שבתי

לב כז-כטסדיא  ו-זירמיה א-ב24.1איא
לב ל-לבסהיא  ח-טג-ד25.1ביב
לב לג-להסויב  א-בה-ו26.1גיג
לב לו-לחסזיב  ג-דז-ח27.1דיד
לב לט-מאסחיב  ה-וט-י28.1הטו
לב מב-מדסטיב  ז-חיא-יב29.1וטז
לב מה-מזעיג  א-ביג-יד30.1שבתיז
לב מח-נעאיג  ג-דטו-טז31.1איח
לב נא - לג אעביג  ה-ויז-יח1.2 ביט
לג ב-דעגיד  א-ביט-כ2.2 גכ

לג ה - לד בעדיד  ג-דכא-כב3.2 דכא
לד ג - לה אעהיד  ה-וכג-כד4.2 הכב
לו א-געויד ז - טו אכה-כו5.2 וכג
לז א-געזטו  ב-גכז-כח6.2 שבתכד
לח א-געחטו  ד-הכט-ל7.2 אכה
לח ד-ועטטו  ו-זלא-לב8.2 בכו
לח ז-טפטו  ח-טלג-לד9.2 גכז
לח י-יבפאטו י - טז אלה-לו10.2דכח
לח יג - לט בפבטז  ב-גלז-לח11.2הכט
לט ג-הפגטז  ד-הלט-מ12.2ול

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

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

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

Rabbi David and  Adina Milston
052-8385683

adinamilston@gmail.com

לזכר
הרב חיים יהושע מרדכי ומינה בט ז”ל

הרב אהרון פנחס באט ז”ל

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

Rabbi and Mrs. Charles M. Batt
Rabbi Ahron Batt

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

ירמיהויום
יחזקאל

אהלות
שו"ע או"חפסחיםנגעים

לט ו-חפדיז  א-במא-מב13.2שבתא
לט ט - מ אפהיז  ג-דמג-מד14.2אב
מ ב-דפויז ה - יח אמה-מו15.2בג
מ ה-זפזיח  ב-גמז-מח16.2גד
מ ח - מב אפחיח  ד-המט-נ17.2דה
מב ב - מג אפטיח  ו-זנא-נב18.2הו
מג ב-דציח  ח-טיחזקאל א-ב19.2וז
מג ה-זצאיח י - נגעים א אג-ד20.2שבתח
מג ח - מד אצבא  ב-גה-ו21.2אט
מה א - מו אצגא  ד-הז-ח22.2בי

מו ב-דצדא ו - ב אט-י23.2גיא
מו ה-זצהב  ב-גיא-יב24.2דיב
מו ח - מז אצוב  ד-היג-יד25.2היג
מז ב-דצזג  א-באסתר26.2ויד
מז ה-זצחג  ג-דטו-טז27.2שבתטו
מז ח-יצטג  ה-ויז-יח28.2אטז
מז יא-יגקג  ז-חיט-כ1.3 ביז
מז יד - מט אקאד  א-בכא-כב2.3 גיח
נ א - נא בקבד  ג-דכג-כד3.3 דיט
נא ג-הקגד  ה-וכה-כו4.3 הכ

נא ו-חקדד  ז-חכז-כח5.3 וכא
נא ט - נג אקהד  ט-יכט-ל6.3 שבתכב
נג ב-דקוד יא - ה אלא-לב7.3 אכג
נג ה-זקזה  ב-גלג-לד8.3 בכד
נג ח-יקחה  ד-הלה-לו9.3 גכה
נג יא-יגקטו  א-בלז-לח10.3דכו
נג יד-טזקיו  ג-דלט-מ11.3הכז
נג יז-יטקיאו  ה-ומא-מב12.3וכח
נג כ-כבקיבו  ז-חמג-מד13.3שבתכט



אלולאבתמוז

סיוןאיירניסן
תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

יחזקאליום
תרי עשר

פסחיםנגעים
שו"ע או"ח שקלים

נג כג-כהקיגז  א-במה-מו14.3אא
נג כו - נד בקידז  ג-דמז-מח15.3בב
נד ג - נה בקטוז ה - ח אהושע א-ב16.3גג
נה ג-הקטזח  ב-גג-ד17.3דד
נה ו-חקיזח  ד-הה-ו18.3הה
נה ט-יאקיחח  ו-זז-ח19.3וו
נה יב-ידקיטח  ח-טט-י20.3שבתז
נה טו-יזקכח י - ט איא-יב21.3אח
נה יח-כקכאט  ב-גיג-יד22.3בט
נה כא - נו אשקלים בי  א-ביואל א-ב23.3גי

נו ב-דגי  ג-דג-ד24.3דיא
נו ה - נז בדי  ה-ועמוס א-ב25.3היב
נח א-גהי  ז-חג-ד26.3ויג
נח ד-ווי  ט-יה-ו27.3שבתיד
נח ז - נט בזיא  א-בז-ט28.3אטו
נט ג-החיא  ג-דעובדיה29.3בטז
ס א-גטיא  ה-ויונה30.3גיז
ס ד - סא אייא  ז-חמיכה א-ב31.3דיח
סא ב-דיאיא  ט-יג-ד1.4 היט
סא ה-זיביא  יא-יבה-ז2.4 וכ

סא ח-ייגיב  א-בשיר השירים3.4 שבתכא
סא יא-יגידיב  ג-דנחום4.4 אכב
סא יד-טזטויב  ה-וחבקוק5.4 בכג
סא יז-יטטזיב ז - יג אצפניה6.4 גכד
סא כ-כביזיג  ב-גחגי7.4 דכה
סא כג-כהיחיג  ד-הזכריה א-ב8.4 הכו
סא כו- סב ביטיג  ו-זג-ד9.4 וכז
סב ג-הכיג  ח-טה-ו10.4שבתכח
סג א-גכאיג  י-יאז-ח11.4אכט
סג ד-וכביג יב - יד אט-י12.4בל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

זכריה, מלאכייום
תהלים

נגעים
שו״ע או״ח יומאפרה

סג ז-טביד  ב-גיא-יב13.4גא
סד א-גגיד  ד-היג-יד14.4דב
סד ד - סה בדיד  ו-זמלאכי15.4הג
סה ג - סו בהיד  ח-טתהלים א-ב16.4וד
סו ג-הויד  י-יאג-ד17.4שבתה
סו ו-חזיד  יב-יגה-ו18.4או
סו ט - סז אחפרה א א-בז-ח19.4בז
סח א - סט בטא  ג-דט-י20.4גח
ע א-גיב  א-ביא-יב21.4דט
ע ד - עא היאב  ג-דיג-יד22.4הי

עא ב-דיבב ה - ג אטו-טז23.4ויא
עא ה-זיגג  ב-גיז-יח24.4שבתיב
עב א-גידג  ד-היט-כ25.4איג
עב ד - עג אטוג  ו-זכא-כב26.4ביד
עג ב-דטזג  ח-טכג-כד27.4גטו
עד א-גיזג  י-יאכה-כו28.4דטז
עד ד-ויחד  א-בכז-כח29.4היז
עה א-גיטד  ג-דכט-ל30.4ויח
עה ד-וכה  א-בלא-לב1.5 שבתיט
עו א-גכאה  ג-דלג-לד2.5 אכ

עו ד-וכבה  ה-ולה-לו3.5 בכא
עו ז - עז אכגה  ז-חלז-לח4.5 גכב
עז ב - עט אכדה ט - ו אלט-מ5.5 דכג
עט ב-דכהו  ב-גמא-מב6.5 הכד
עט ה-זכוו  ד-המג-מד7.5 וכה
עט ח - פ אכזז  א-במה-מו8.5 שבתכו
פא א - פב אכחז  ג-דמז-מח9.5 אכז
פב ב - פג בכטז  ה-ומט-נ10.5בכח
פג ג-הלז  ז-חנא-נב11.5גכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

פרהתהליםיום
שו״ע או״ח יומאטהרות

פד א - פה בלאז  ט-ינג-נד12.5דא
פו א - פז בלבז  יא-יבנה-נו13.5הב
פז ג - פט אלגח א-בנז-נח14.5וג
פט ב-דלדח  ג-דנט-ס15.5שבתד
פט ה-זלהח  ה-וסא-סב16.5אה
פט ח - צ בלוח  ז-חרות17.5בו
צ ג-הלזח  ט-יסג-סד18.5גז
צ ו-חלחח יא - ט אסה-סו19.5דח
צ ט-יאלטט ב-גסז-סח20.5הט
צ יב-ידמט ד-הסט-ע21.5וי

צ טו-יזמאט ו-זעא-עב22.5שבתיא
צ יח-כמבט  ח-טעג-עד23.5איב
צ כא-כגמגי  א-בעה-עו24.5ביג
צ כד-כומדי  ג-דעז-עח25.5גיד
צ כז - צא במהי  ה-ועט-פ26.5דטו
צא ג-המויא א-בפא-פב27.5הטז
צא ו - צב במזיא ג-דפג-פד28.5ויז
צב ג-המחיא ה-ופה-פו29.5שבתיח
צב ו-חמטיא ז-חפז-פח30.5איט
צב ט - צג אניא ט - יב אפט-צ31.5בכ

צג ב-דנאיב ב-גצא-צב1.6גכא
צד א-גנביב ד-הצג-צד2.6דכב
צד ד-ונגיב ו-זצה-צו3.5הכג
צד ז-טנדיב ח-טצז-צח4.6וכד
צה א-גנהיב י-יאצט-ק5.6שבתכה
צה ד - צו בנוטהרות א א-בקא-קב6.6אכו
צז א-גנזא ג-דקג-קד7.6בכז
צז ד - צח אנחא ה-וקה-קו8.6גכח
צח ב-דנטא ז-חקז-קח9.6דכט
צח ה - צט בסא ט - ב אקט-קי10.6הל

תאריך
דף משנה יומיתפרק יומיאזרחי

הלכה יומיתיומי

תהליםיום
יומאטהרותמשלי

שו״ע או״ח סוכה

צט ג - קא אסאב  ב-גקיא-קיב11.6וא
קא ב-דסבב  ד-הקיג-קיד12.6שבתב
קב א-גסגב  ו-זקטו-קטז13.6אג
קב ד - קג אסדב ח - ג אקיז-קיח14.6בד
קג ב - קד אסהג  ב-גקיט )א-ח(15.6גה
קד ב-דסוג  ד-הקיט )ט-ע(16.6דו
קד ה-זסזג  ו-זקיט )פ-ת( קכ17.6הז
קד ח - קו אסחג ח - ד אקכא-קכב18.6וח
קו ב - קז בסטד  ב-גקכג-קכד19.6שבתט
קז ג - קח אעד  ד-הקכה-קכו20.6אי

קח ב-דעאד  ו-זקכז-קכח21.6ביא
קח ה-זעבד  ח-טקכט-קל22.6גיב
קח ח-יעגד  י-יאקלא-קלב23.6דיג
קח יא- קט אעדד  יב-יגקלג-קלד24.6היד
קט ב - קי אעהה  א-בקלה-קלו25.6וטו
קי ב-דעוה  ג-דקלז-קלח26.6שבתטז
קי ה-זעזה  ה-וקלט-קמ27.6איז
קי ח - קיא בעחה  ז-חקמא-קמב28.6ביח
קיא ג - קיב בעטה ט - ו אקמג-קמד29.6גיט
קיג א-גפו  ב-גקמה-קמו30.6דכ

קיג ד-ופאו  ד-הקמז-קמח1.7הכא
קיג ז-טפבו  ו-זקמט-קנ2.7וכב
קיד א-גפגו  ח-טמשלי א-ב3.7שבתכג
קיד ד-ופדו י - ז אג-ד4.7אכד
קיד ז-טפהז  ב-גה-ו5.7בכה
קטו א- קיז אפוז  ד-הז-ח6.7גכו
קיז ב-דפזז  ו-זט-י7.7דכז
קיז ה- קיט אפחז  ח-טיא-יב8.7הכח
קיט ב-דסוכה בח  א-ביג-יד9.7וכט

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

משלייום
איוב

טהרות
שו״ע או״ח סוכהמקואות

קכ א - א בגח  ג-דטו-טז10.7שבתא
קכא ג- קכב בדח  ה-ויז-יח11.7אב
קכב ג-קכג בהח  ז-חיט-כ12.7בג
קכג ג-הוח ט - ט אכא-כב13.7גד
קכג ו- קכד בזט  ב-גכג-כד14.7דה
קכד ג-החט  ד-הכה-כו15.7הו
קכד ו-חטט  ו-זכז-כח16.7וז
קכד ט-יאיט  ח-טכט-לא17.7שבתח
קכד יב- קכה ביאי  א-באיכה18.7אט
קכו א-גיבי  ג-דאיוב  א-ב19.7בי

קכו ד- קכז ביגי  ה-וג-ד20.7גיא
קכח א-גידי  ז-חה-ו21.7דיב
קכח ד-וטומקואות א  א-בז-ח22.7היג
קכח ז-טטזא  ג-דט-י23.7ויד
קכח י-יביזא  ה-ויא-יב24.7שבתטו
קכח יג-טויחא  ז-חיג-יד25.7אטז
קכח טז-יחיטב  א-בטו-טז26.7ביז
קכח יט-כאכב  ג-דיז-יח27.7גיח
קכח כב-כדכאב  ה-ויט-כ28.7דיט
קכח כה-כזכבב  ז-חכא-כב29.7הכ

קכח כח-לכגב  ט-יכג-כד30.7וכא
קכח לא-לגכדג  א-בכה-כו31.7שבתכב
קכח לד-לוכהג  ג-דכז-כח1.8 אכג
קכח לז-לטכוד  א-בכט-ל2.8 בכד
קכח מ-מבכזד  ג-דלא-לב3.8 גכה
קכח מג-מהכחד ה - ה אלג-לד4.8 דכו
קכט א-קל אכטה  ב-גלה-לו5.8 הכז
קלא א-גלה  ד-הלז-לח6.8 וכח
קלא ד-ולאה ו - ו אלט-מ7.8 שבתכט
קלא ז-קלב אלבו  ב-גמא-מב8.8 אל

תאריך
הלכה יומיתדף יומימשנה יומיתפרק יומיאזרחי

דניאל  עזרא יום
נחמיה  דה״י א

מקואות
נידה

סוכה
שו״ע או״ח ביצה

קלב ב - קלד אלגו ד-הא-ב9.8בא
קלד ב - קלה בלדו ו-זג-ד10.8גב
קלה ג-הלהו ח-טה-ו11.8דג
קלה ו-חלוו י-יאז-ח12.8הד
קלה ט-יאלזז א-בט-י13.8וה
קלה יב-ידלחז ג-דיא-יב14.8שבתו
קלו א - קלז בלטז ה-ועזרא א-ב15.8אז
קלז ג-המז ז - ח אג-ד16.8בח
קלז ו - קלט אמאח ב-גה-ו17.8גט
קלט ב-דמבח ד-הז-ח18.8די

קלט ה-זמגט א-בט-י19.8היא
קלט ח-ימדט ג-דנחמיה א-ב20.8ויב
קלט יא - קמ במהט ה-וג-ד21.8שבתיג
קמ ג - קמא במוט ז - י אה-ו22.8איד
קמא ג-המזי ב-גז-ח23.8בטו
קמא ו-חמחי ד-הט-י24.8גטז
קמב א - קמג אמטי ו-זיא-יג25.8דיז
קמג ב-דני ח - נידה א אדבה"י א א-ב26.8היח
קמג ה - קמד בנאא ב-גג-ד27.8ויט
קמד ג - קמה אנבא ד-הה-ו28.8שבתכ

קמה ב - קמו אנגא ו-זז-ח29.8אכא
קמו ב-דנדב א-בט-י30.8בכב
קמז א-גנהב ג-דיא-יב31.8גכג
קמז ד-ונוב ה-ויג-יד1.9דכד
קמז ז - קמח אביצה בב ז - ג אטו-טז2.9הכה
קמט א - קנ בגג ב-גיז-יח3.9וכו
קנ ג-הדג ד-היט-כ4.9שבתכז
קנא א-גהג ו-זכא-כב5.9אכח
קנא ד-ווד א-בכג-כד6.9בכט

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

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

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

Rabbi David and  Adina Milston
052-8385683

adinamilston@gmail.com

לזכר
הרב חיים יהושע מרדכי ומינה בט ז”ל

הרב אהרון פנחס באט ז”ל

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

Rabbi and Mrs. Charles M. Batt
Rabbi Ahron Batt


