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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

ברכות

א

א-ב

ברכות

א

ג-ד

כא אדר ב' תשע"ו

ברכות

א-ב ה-א

כב אדר ב' תשע"ו

ברכות

ב-ג

כג אדר ב' תשע"ו

ב

עמודה7

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

כ אדר ב' תשע"ו

30/03/2016
31/03/2016

כב טבת תשפ"ב

01/04/2016

כג טבת תשפ"ב

02/04/2016

כד טבת תשפ"ב

 28/12/2021כב אלול תשפ"ז

עמודה42

ע

1

מחזור טז

כא טבת תשפ"ב

 25/12/2021יט אלול תשפ"ז
 26/12/2021כ אלול תשפ"ז

 22/09/2027כא סיון תשצ"ג

 27/12/2021כא אלול תשפ"ז

 23/09/2027כב סיון תשצ"ג
 24/09/2027כג סיון תשצ"ג

עעמודה52

מחזור יז

 21/09/2027כ סיון תשצ"ג

 17/06/2033יח אדר תשצ"ט
 18/06/2033יט אדר תשצ"ט
 19/06/2033כ אדר תשצ"ט
 20/06/2033כא אדר תשצ"ט

ברכות

ב

ד-ה

כד אדר ב' תשע"ו

03/04/2016

כה טבת תשפ"ב

 29/12/2021כג אלול תשפ"ז

 25/09/2027כד סיון תשצ"ג

 21/06/2033כב אדר תשצ"ט

ברכות

ב

ו-ז

כה אדר ב' תשע"ו

04/04/2016

כו טבת תשפ"ב

 30/12/2021כד אלול תשפ"ז

 26/09/2027כה סיון תשצ"ג

 22/06/2033כג אדר תשצ"ט

ברכות

ב-ג ח-א

כו אדר ב' תשע"ו

05/04/2016

כז טבת תשפ"ב

 31/12/2021כה אלול תשפ"ז

 27/09/2027כו סיון תשצ"ג

 23/06/2033כד אדר תשצ"ט

ברכות

ג

ב-ג

כז אדר ב' תשע"ו

06/04/2016

כח טבת תשפ"ב

 01/01/2022כו אלול תשפ"ז

 28/09/2027כז סיון תשצ"ג

 24/06/2033כה אדר תשצ"ט

ברכות

ג

ד-ה

כח אדר ב' תשע"ו 07/04/2016

כט טבת תשפ"ב

 02/01/2022כז אלול תשפ"ז

 29/09/2027כח סיון תשצ"ג

 25/06/2033כו אדר תשצ"ט

ברכות

ג-ד ו-א

כט אדר ב' תשע"ו 08/04/2016

א שבט תשפ"ב

 03/01/2022כח אלול תשפ"ז

 30/09/2027כט סיון תשצ"ג

 26/06/2033כז אדר תשצ"ט

ברכות

ד

ב-ג

א ניסן תשע"ו

09/04/2016

ב שבט תשפ"ב

 04/01/2022כט אלול תשפ"ז

 01/10/2027ל סיון תשצ"ג

 27/06/2033כח אדר תשצ"ט

ברכות

ד

ד-ה

ב ניסן תשע"ו

10/04/2016

ג שבט תשפ"ב

 05/01/2022א תשרי תשפ"ח

 02/10/2027א תמוז תשצ"ג

 28/06/2033כט אדר תשצ"ט

ברכות

ד

ו-ז

ג ניסן תשע"ו

11/04/2016

ד שבט תשפ"ב

 06/01/2022ב תשרי תשפ"ח

 03/10/2027ב תמוז תשצ"ג

 29/06/2033א ניסן תשצ"ט

ברכות

ה

א-ב

ד ניסן תשע"ו

12/04/2016

ה שבט תשפ"ב

 07/01/2022ג תשרי תשפ"ח

 04/10/2027ג תמוז תשצ"ג

 30/06/2033ב ניסן תשצ"ט

ברכות

ה

ג-ד

ה ניסן תשע"ו

13/04/2016

ו שבט תשפ"ב

 08/01/2022ד תשרי תשפ"ח

 05/10/2027ד תמוז תשצ"ג

 01/07/2033ג ניסן תשצ"ט

ברכות

ה-ו ה-א

ו ניסן תשע"ו

14/04/2016

ז שבט תשפ"ב

 09/01/2022ה תשרי תשפ"ח

 06/10/2027ה תמוז תשצ"ג

 02/07/2033ד ניסן תשצ"ט

ברכות

ו

ב-ג

ז ניסן תשע"ו

15/04/2016

ח שבט תשפ"ב

 10/01/2022ו תשרי תשפ"ח

 07/10/2027ו תמוז תשצ"ג

 03/07/2033ה ניסן תשצ"ט

ברכות

ו

ד-ה

ח ניסן תשע"ו

16/04/2016

ט שבט תשפ"ב

 11/01/2022ז תשרי תשפ"ח

 08/10/2027ז תמוז תשצ"ג

 04/07/2033ו ניסן תשצ"ט

ברכות

ו

ו-ז

ט ניסן תשע"ו

17/04/2016

י שבט תשפ"ב

 12/01/2022ח תשרי תשפ"ח

 09/10/2027ח תמוז תשצ"ג

 05/07/2033ז ניסן תשצ"ט

ברכות

ו-ז

ח-א

י ניסן תשע"ו

18/04/2016

יא שבט תשפ"ב

 13/01/2022ט תשרי תשפ"ח

 10/10/2027ט תמוז תשצ"ג

 06/07/2033ח ניסן תשצ"ט

ברכות

ז

ב-ג

יא ניסן תשע"ו

19/04/2016

יב שבט תשפ"ב

 14/01/2022י תשרי תשפ"ח

 11/10/2027י תמוז תשצ"ג

 07/07/2033ט ניסן תשצ"ט

ברכות

ז

ד-ה

יב ניסן תשע"ו

20/04/2016

יג שבט תשפ"ב

 15/01/2022יא תשרי תשפ"ח

 12/10/2027יא תמוז תשצ"ג

 08/07/2033י ניסן תשצ"ט

ברכות

ח

א-ב

יג ניסן תשע"ו

21/04/2016

יד שבט תשפ"ב

 16/01/2022יב תשרי תשפ"ח

 13/10/2027יב תמוז תשצ"ג

 09/07/2033יא ניסן תשצ"ט

ברכות

ח

ג-ד

יד ניסן תשע"ו

22/04/2016

טו שבט תשפ"ב

 17/01/2022יג תשרי תשפ"ח

 14/10/2027יג תמוז תשצ"ג

 10/07/2033יב ניסן תשצ"ט

ברכות

ח

ה-ו

טו ניסן תשע"ו

23/04/2016

טז שבט תשפ"ב

 18/01/2022יד תשרי תשפ"ח

 15/10/2027יד תמוז תשצ"ג

 11/07/2033יג ניסן תשצ"ט

ברכות

ח

ז-ח

טז ניסן תשע"ו

24/04/2016

יז שבט תשפ"ב

 19/01/2022טו תשרי תשפ"ח  16/10/2027טו תמוז תשצ"ג

 12/07/2033יד ניסן תשצ"ט

 20/01/2022טז תשרי תשפ"ח  17/10/2027טז תמוז תשצ"ג

 13/07/2033טו ניסן תשצ"ט

ברכות

ט

א-ב

יז ניסן תשע"ו

25/04/2016

יח שבט תשפ"ב

ברכות

ט

ג-ד

יח ניסן תשע"ו

26/04/2016

יט שבט תשפ"ב

 21/01/2022יז תשרי תשפ"ח

 18/10/2027יז תמוז תשצ"ג

 14/07/2033טז ניסן תשצ"ט

ברכות-פאט-א ה-א

יט ניסן תשע"ו

27/04/2016

כ שבט תשפ"ב

 22/01/2022יח תשרי תשפ"ח

 19/10/2027יח תמוז תשצ"ג

 15/07/2033יז ניסן תשצ"ט

פאה

א

ב-ג

כ ניסן תשע"ו

28/04/2016

כא שבט תשפ"ב

 23/01/2022יט תשרי תשפ"ח

 20/10/2027יט תמוז תשצ"ג

 16/07/2033יח ניסן תשצ"ט

פאה

א

ד-ה

כא ניסן תשע"ו

29/04/2016

כב שבט תשפ"ב

 24/01/2022כ תשרי תשפ"ח

 21/10/2027כ תמוז תשצ"ג

 17/07/2033יט ניסן תשצ"ט

פאה

א-ב ו-א

כב ניסן תשע"ו

30/04/2016

כג שבט תשפ"ב

 25/01/2022כא תשרי תשפ"ח  22/10/2027כא תמוז תשצ"ג

 18/07/2033כ ניסן תשצ"ט

פאה

ב

ב-ג

כג ניסן תשע"ו

01/05/2016

כד שבט תשפ"ב

 26/01/2022כב תשרי תשפ"ח  23/10/2027כב תמוז תשצ"ג

 19/07/2033כא ניסן תשצ"ט

פאה

ב

ד-ה

כד ניסן תשע"ו

02/05/2016

כה שבט תשפ"ב

 27/01/2022כג תשרי תשפ"ח  24/10/2027כג תמוז תשצ"ג

 20/07/2033כב ניסן תשצ"ט

פאה

ב

ו-ז

כה ניסן תשע"ו

03/05/2016

כו שבט תשפ"ב

 28/01/2022כד תשרי תשפ"ח  25/10/2027כד תמוז תשצ"ג

 21/07/2033כג ניסן תשצ"ט

פאה

ב-ג ח-א

כו ניסן תשע"ו

04/05/2016

כז שבט תשפ"ב

 29/01/2022כה תשרי תשפ"ח  26/10/2027כה תמוז תשצ"ג

 22/07/2033כד ניסן תשצ"ט

פאה

ג

ב-ג

כז ניסן תשע"ו

05/05/2016

כח שבט תשפ"ב

 30/01/2022כו תשרי תשפ"ח

 27/10/2027כו תמוז תשצ"ג

 23/07/2033כה ניסן תשצ"ט

פאה

ג

ד-ה

כח ניסן תשע"ו

06/05/2016

כט שבט תשפ"ב

 31/01/2022כז תשרי תשפ"ח

 28/10/2027כז תמוז תשצ"ג

 24/07/2033כו ניסן תשצ"ט

פאה

ג

ו-ז

כט ניסן תשע"ו

07/05/2016

ל שבט תשפ"ב

 01/02/2022כח תשרי תשפ"ח  29/10/2027כח תמוז תשצ"ג

 25/07/2033כז ניסן תשצ"ט

פאה

ג-ד ח-א

ל ניסן תשע"ו

08/05/2016

א אדר א' תשפ"ב

 02/02/2022כט תשרי תשפ"ח  30/10/2027כט תמוז תשצ"ג

 26/07/2033כח ניסן תשצ"ט

פאה

ד

ב-ג

א אייר תשע"ו

09/05/2016

ב אדר א' תשפ"ב

 03/02/2022ל תשרי תשפ"ח

 31/10/2027א אב תשצ"ג

 27/07/2033כט ניסן תשצ"ט

פאה

ד

ד-ה

ב אייר תשע"ו

10/05/2016

ג אדר א' תשפ"ב

 04/02/2022א חשון תשפ"ח

 01/11/2027ב אב תשצ"ג

 28/07/2033ל ניסן תשצ"ט

פאה

ד

ו-ז

ג אייר תשע"ו

11/05/2016

ד אדר א' תשפ"ב

 05/02/2022ב חשון תשפ"ח

 02/11/2027ג אב תשצ"ג

 29/07/2033א אייר תשצ"ט

פאה

ד

ח-ט

ד אייר תשע"ו

12/05/2016

ה אדר א' תשפ"ב

 06/02/2022ג חשון תשפ"ח

 03/11/2027ד אב תשצ"ג

 30/07/2033ב אייר תשצ"ט

פאה

ד

י-יא

ה אייר תשע"ו

13/05/2016

ו אדר א' תשפ"ב

 07/02/2022ד חשון תשפ"ח

 04/11/2027ה אב תשצ"ג

 31/07/2033ג אייר תשצ"ט

פאה

ה

א-ב

ו אייר תשע"ו

14/05/2016

ז אדר א' תשפ"ב

 08/02/2022ה חשון תשפ"ח

 05/11/2027ו אב תשצ"ג

 01/08/2033ד אייר תשצ"ט

פאה

ה

ג-ד

ז אייר תשע"ו

15/05/2016

ח אדר א' תשפ"ב

 09/02/2022ו חשון תשפ"ח

 06/11/2027ז אב תשצ"ג

 02/08/2033ה אייר תשצ"ט

פאה

ה

ה-ו

ח אייר תשע"ו

16/05/2016

ט אדר א' תשפ"ב

 10/02/2022ז חשון תשפ"ח

 07/11/2027ח אב תשצ"ג

 03/08/2033ו אייר תשצ"ט

פאה

ה

ז-ח

ט אייר תשע"ו

17/05/2016

י אדר א' תשפ"ב

 11/02/2022ח חשון תשפ"ח

 08/11/2027ט אב תשצ"ג

 04/08/2033ז אייר תשצ"ט

פאה

ו

א-ב

י אייר תשע"ו

18/05/2016

יא אדר א' תשפ"ב  12/02/2022ט חשון תשפ"ח

 09/11/2027י אב תשצ"ג

 05/08/2033ח אייר תשצ"ט

פאה

ו

ג-ד

יא אייר תשע"ו

19/05/2016

יב אדר א' תשפ"ב  13/02/2022י חשון תשפ"ח

 10/11/2027יא אב תשצ"ג

 06/08/2033ט אייר תשצ"ט

פאה

ו

ה-ו

יב אייר תשע"ו

20/05/2016

 11/11/2027יב אב תשצ"ג

 07/08/2033י אייר תשצ"ט

יג אדר א' תשפ"ב

 14/02/2022יא חשון תשפ"ח
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
פאה

ו

ז-ח

מחזור יג

עמודה7

יג אייר תשע"ו

21/05/2016

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

יד אדר א' תשפ"ב  15/02/2022יב חשון תשפ"ח

עמודה42

ע

2

מחזור טז

 12/11/2027יג אב תשצ"ג

עעמודה52

מחזור יז

 08/08/2033יא אייר תשצ"ט

פאה

ו

ט-י

יד אייר תשע"ו

22/05/2016

טו אדר א' תשפ"ב  16/02/2022יג חשון תשפ"ח

 13/11/2027יד אב תשצ"ג

 09/08/2033יב אייר תשצ"ט

פאה

ו-ז

יא-א

טו אייר תשע"ו

23/05/2016

טז אדר א' תשפ"ב  17/02/2022יד חשון תשפ"ח

 14/11/2027טו אב תשצ"ג

 10/08/2033יג אייר תשצ"ט

פאה

ז

ב-ג

טז אייר תשע"ו

24/05/2016

יז אדר א' תשפ"ב

 18/02/2022טו חשון תשפ"ח

 15/11/2027טז אב תשצ"ג

 11/08/2033יד אייר תשצ"ט

פאה

ז

ד-ה

יז אייר תשע"ו

25/05/2016

יח אדר א' תשפ"ב  19/02/2022טז חשון תשפ"ח

 16/11/2027יז אב תשצ"ג

 12/08/2033טו אייר תשצ"ט

ו-ז

פאה

ז

פאה

ז-ח ח-א

פאה

ב-ג

כ אייר תשע"ו

פאה

ח

ד-ה

כא אייר תשע"ו

29/05/2016

פאה

ח

ו-ז

כב אייר תשע"ו

30/05/2016

פאה

ח

ח-ט

כג אייר תשע"ו

31/05/2016

דמאי

א

א-ב

כד אייר תשע"ו

01/06/2016

ח

יח אייר תשע"ו

26/05/2016

יט אדר א' תשפ"ב  20/02/2022יז חשון תשפ"ח

 17/11/2027יח אב תשצ"ג

 13/08/2033טז אייר תשצ"ט

יט אייר תשע"ו

27/05/2016

כ אדר א' תשפ"ב

 21/02/2022יח חשון תשפ"ח

 18/11/2027יט אב תשצ"ג

 14/08/2033יז אייר תשצ"ט

28/05/2016

כא אדר א' תשפ"ב  22/02/2022יט חשון תשפ"ח

 19/11/2027כ אב תשצ"ג

 15/08/2033יח אייר תשצ"ט

כב אדר א' תשפ"ב  23/02/2022כ חשון תשפ"ח

 20/11/2027כא אב תשצ"ג

 16/08/2033יט אייר תשצ"ט

כג אדר א' תשפ"ב  24/02/2022כא חשון תשפ"ח

 21/11/2027כב אב תשצ"ג

 17/08/2033כ אייר תשצ"ט

כד אדר א' תשפ"ב  25/02/2022כב חשון תשפ"ח

 22/11/2027כג אב תשצ"ג

 18/08/2033כא אייר תשצ"ט

כה אדר א' תשפ"ב  26/02/2022כג חשון תשפ"ח

 23/11/2027כד אב תשצ"ג

 19/08/2033כב אייר תשצ"ט

דמאי

א

ג-ד

כה אייר תשע"ו

02/06/2016

כו אדר א' תשפ"ב  27/02/2022כד חשון תשפ"ח

 24/11/2027כה אב תשצ"ג

 20/08/2033כג אייר תשצ"ט

דמאי

ב

א-ב

כו אייר תשע"ו

03/06/2016

כז אדר א' תשפ"ב  28/02/2022כה חשון תשפ"ח

 25/11/2027כו אב תשצ"ג

 21/08/2033כד אייר תשצ"ט

דמאי

ב

ג-ד

כז אייר תשע"ו

04/06/2016

כח אדר א' תשפ"ב  01/03/2022כו חשון תשפ"ח

 26/11/2027כז אב תשצ"ג

 22/08/2033כה אייר תשצ"ט

דמאי

ב-ג ה-א

כח אייר תשע"ו

05/06/2016

כט אדר א' תשפ"ב  02/03/2022כז חשון תשפ"ח

 27/11/2027כח אב תשצ"ג

 23/08/2033כו אייר תשצ"ט

דמאי

ג

ב-ג

כט אייר תשע"ו

06/06/2016

ל אדר א' תשפ"ב

 03/03/2022כח חשון תשפ"ח

 28/11/2027כט אב תשצ"ג

 24/08/2033כז אייר תשצ"ט

דמאי

ג

ד-ה

א סיון תשע"ו

07/06/2016

א אדר ב' תשפ"ב

 04/03/2022כט חשון תשפ"ח

 29/11/2027ל אב תשצ"ג

 25/08/2033כח אייר תשצ"ט

דמאי

ג-ד ו-א

ב סיון תשע"ו

08/06/2016

ב אדר ב' תשפ"ב

 05/03/2022ל חשון תשפ"ח

 30/11/2027א אלול תשצ"ג

 26/08/2033כט אייר תשצ"ט

דמאי

ד

ב-ג

ג סיון תשע"ו

09/06/2016

ג אדר ב' תשפ"ב

 06/03/2022א כסלו תשפ"ח

 01/12/2027ב אלול תשצ"ג

 27/08/2033א סיון תשצ"ט

דמאי

ד

ד-ה

ד סיון תשע"ו

10/06/2016

ד אדר ב' תשפ"ב

 07/03/2022ב כסלו תשפ"ח

 02/12/2027ג אלול תשצ"ג

 28/08/2033ב סיון תשצ"ט

דמאי

ד

ו-ז

ה סיון תשע"ו

11/06/2016

ה אדר ב' תשפ"ב

 08/03/2022ג כסלו תשפ"ח

 03/12/2027ד אלול תשצ"ג

 29/08/2033ג סיון תשצ"ט

דמאי

ה

א-ב

ו סיון תשע"ו

12/06/2016

ו אדר ב' תשפ"ב

 09/03/2022ד כסלו תשפ"ח

 04/12/2027ה אלול תשצ"ג

 30/08/2033ד סיון תשצ"ט

דמאי

ה

ג-ד

ז סיון תשע"ו

13/06/2016

ז אדר ב' תשפ"ב

 10/03/2022ה כסלו תשפ"ח

 05/12/2027ו אלול תשצ"ג

 31/08/2033ה סיון תשצ"ט

דמאי

ה

ה-ו

ח סיון תשע"ו

14/06/2016

ח אדר ב' תשפ"ב

 11/03/2022ו כסלו תשפ"ח

 06/12/2027ז אלול תשצ"ג

 01/09/2033ו סיון תשצ"ט

דמאי

ה

ז-ח

ט סיון תשע"ו

15/06/2016

ט אדר ב' תשפ"ב

 12/03/2022ז כסלו תשפ"ח

 07/12/2027ח אלול תשצ"ג

 02/09/2033ז סיון תשצ"ט

דמאי

ה

ט-י

י סיון תשע"ו

16/06/2016

י אדר ב' תשפ"ב

 13/03/2022ח כסלו תשפ"ח

דמאי

ה-ו יא-א

יא סיון תשע"ו

17/06/2016

יא אדר ב' תשפ"ב  14/03/2022ט כסלו תשפ"ח

 08/12/2027ט אלול תשצ"ג

 03/09/2033ח סיון תשצ"ט

 09/12/2027י אלול תשצ"ג

 04/09/2033ט סיון תשצ"ט

דמאי

ו

ב-ג

יב סיון תשע"ו

18/06/2016

יב אדר ב' תשפ"ב

 15/03/2022י כסלו תשפ"ח

 10/12/2027יא אלול תשצ"ג

 05/09/2033י סיון תשצ"ט

דמאי

ו

ד-ה

יג סיון תשע"ו

19/06/2016

יג אדר ב' תשפ"ב

 16/03/2022יא כסלו תשפ"ח

 11/12/2027יב אלול תשצ"ג

 06/09/2033יא סיון תשצ"ט

דמאי

ו

ו-ז

יד סיון תשע"ו

20/06/2016

יד אדר ב' תשפ"ב

 17/03/2022יב כסלו תשפ"ח

 12/12/2027יג אלול תשצ"ג

 07/09/2033יב סיון תשצ"ט

דמאי

ו

ח-ט

טו סיון תשע"ו

21/06/2016

טו אדר ב' תשפ"ב  18/03/2022יג כסלו תשפ"ח

 13/12/2027יד אלול תשצ"ג

 08/09/2033יג סיון תשצ"ט

דמאי

ו

י-יא

טז סיון תשע"ו

22/06/2016

טז אדר ב' תשפ"ב  19/03/2022יד כסלו תשפ"ח

 14/12/2027טו אלול תשצ"ג

 09/09/2033יד סיון תשצ"ט

 20/03/2022טו כסלו תשפ"ח

דמאי

ו-ז

יב-א

יז סיון תשע"ו

23/06/2016

יז אדר ב' תשפ"ב

 15/12/2027טז אלול תשצ"ג

 10/09/2033טו סיון תשצ"ט

דמאי

ז

ב-ג

יח סיון תשע"ו

24/06/2016

יח אדר ב' תשפ"ב  21/03/2022טז כסלו תשפ"ח

 16/12/2027יז אלול תשצ"ג

 11/09/2033טז סיון תשצ"ט

דמאי

ז

ד-ה

יט סיון תשע"ו

25/06/2016

יט אדר ב' תשפ"ב  22/03/2022יז כסלו תשפ"ח

 17/12/2027יח אלול תשצ"ג

 12/09/2033יז סיון תשצ"ט

דמאי

ז

ו-ז

כ סיון תשע"ו

26/06/2016

כ אדר ב' תשפ"ב

 23/03/2022יח כסלו תשפ"ח

 18/12/2027יט אלול תשצ"ג

 13/09/2033יח סיון תשצ"ט

דמאי-כלאז-א ח-א

כא סיון תשע"ו

27/06/2016

כא אדר ב' תשפ"ב  24/03/2022יט כסלו תשפ"ח

 19/12/2027כ אלול תשצ"ג

 14/09/2033יט סיון תשצ"ט

כלאים

א

ב-ג

כב סיון תשע"ו

28/06/2016

כב אדר ב' תשפ"ב  25/03/2022כ כסלו תשפ"ח

 20/12/2027כא אלול תשצ"ג

 15/09/2033כ סיון תשצ"ט

כלאים

א

ד-ה

כג סיון תשע"ו

29/06/2016

כג אדר ב' תשפ"ב  26/03/2022כא כסלו תשפ"ח

 21/12/2027כב אלול תשצ"ג

 16/09/2033כא סיון תשצ"ט

כלאים

א

ו-ז

כד סיון תשע"ו

30/06/2016

כד אדר ב' תשפ"ב  27/03/2022כב כסלו תשפ"ח

 22/12/2027כג אלול תשצ"ג

 17/09/2033כב סיון תשצ"ט

כלאים

א

ח-ט

כה סיון תשע"ו

01/07/2016

כה אדר ב' תשפ"ב  28/03/2022כג כסלו תשפ"ח

 23/12/2027כד אלול תשצ"ג

 18/09/2033כג סיון תשצ"ט

כלאים

ב

א-ב

כו סיון תשע"ו

02/07/2016

כו אדר ב' תשפ"ב  29/03/2022כד כסלו תשפ"ח

 24/12/2027כה אלול תשצ"ג

 19/09/2033כד סיון תשצ"ט

כלאים

ב

ג-ד

כז סיון תשע"ו

03/07/2016

כז אדר ב' תשפ"ב  30/03/2022כה כסלו תשפ"ח

 25/12/2027כו אלול תשצ"ג

 20/09/2033כה סיון תשצ"ט

כלאים

ב

ה-ו

כח סיון תשע"ו

04/07/2016

כח אדר ב' תשפ"ב  31/03/2022כו כסלו תשפ"ח

 26/12/2027כז אלול תשצ"ג

 21/09/2033כו סיון תשצ"ט

כלאים

ב

ז-ח

כט סיון תשע"ו

05/07/2016

כט אדר ב' תשפ"ב  01/04/2022כז כסלו תשפ"ח

 27/12/2027כח אלול תשצ"ג

 22/09/2033כז סיון תשצ"ט

כלאים

ב

ט-י

ל סיון תשע"ו

06/07/2016

א ניסן תשפ"ב

 02/04/2022כח כסלו תשפ"ח

 28/12/2027כט אלול תשצ"ג

 23/09/2033כח סיון תשצ"ט

א תמוז תשע"ו

07/07/2016

ב ניסן תשפ"ב

 03/04/2022כט כסלו תשפ"ח

 29/12/2027א תשרי תשצ"ד

 24/09/2033כט סיון תשצ"ט

כלאים

ג

ב-ג

ב תמוז תשע"ו

08/07/2016

ג ניסן תשפ"ב

 04/04/2022ל כסלו תשפ"ח

 30/12/2027ב תשרי תשצ"ד

 25/09/2033ל סיון תשצ"ט

כלאים

ג

ד-ה

ג תמוז תשע"ו

09/07/2016

ד ניסן תשפ"ב

 05/04/2022א טבת תשפ"ח

 31/12/2027ג תשרי תשצ"ד

 26/09/2033א תמוז תשצ"ט

כלאים

ג

ו-ז

ד תמוז תשע"ו

10/07/2016

ה ניסן תשפ"ב

 06/04/2022ב טבת תשפ"ח

 01/01/2028ד תשרי תשצ"ד

 27/09/2033ב תמוז תשצ"ט

כלאים

ד

א-ב

ה תמוז תשע"ו

11/07/2016

ו ניסן תשפ"ב

 07/04/2022ג טבת תשפ"ח

 02/01/2028ה תשרי תשצ"ד

 28/09/2033ג תמוז תשצ"ט

כלאים

ב-ג יא-א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

ע

מחזור יד

מחזור יג

עמודה7

ו תמוז תשע"ו

12/07/2016

ז ניסן תשפ"ב

עמודה32

ע

מחזור טו

כלאים

ד

ג-ד

כלאים

ד

ה-ו

ז תמוז תשע"ו

כלאים

ד

ז-ח

ח תמוז תשע"ו

כלאים

ד-ה ט-א

כלאים

ה

ב-ג

י תמוז תשע"ו

כלאים

ה

ד-ה

יא תמוז תשע"ו

17/07/2016

כלאים

ה

ו-ז

יב תמוז תשע"ו

18/07/2016

כלאים

ה-ו ח-א

יג תמוז תשע"ו

19/07/2016

כלאים

ו

ב-ג

יד תמוז תשע"ו

כלאים

ו

ד-ה

טו תמוז תשע"ו

כלאים

ו

ו-ז

טז תמוז תשע"ו

כלאים

ו

ח-ט

יז תמוז תשע"ו

כלאים

ז

א-ב

יח תמוז תשע"ו

24/07/2016

כלאים

ז

ג-ד

יט תמוז תשע"ו

25/07/2016

כלאים

ז

ה-ו

כ תמוז תשע"ו

26/07/2016

כלאים

ז

ז-ח

כא תמוז תשע"ו

27/07/2016

כב ניסן תשפ"ב

כלאים

ח

א-ב

כב תמוז תשע"ו

28/07/2016

כג ניסן תשפ"ב

כלאים

ח

ג-ד

כג תמוז תשע"ו

29/07/2016

כד ניסן תשפ"ב

 25/04/2022כא טבת תשפ"ח

כלאים

ח

ה-ו

כד תמוז תשע"ו

30/07/2016

כה ניסן תשפ"ב

 26/04/2022כב טבת תשפ"ח

עמודה42

ע

3

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 29/09/2033ד תמוז תשצ"ט

 08/04/2022ד טבת תשפ"ח

 03/01/2028ו תשרי תשצ"ד

13/07/2016

ח ניסן תשפ"ב

 09/04/2022ה טבת תשפ"ח

 04/01/2028ז תשרי תשצ"ד

 30/09/2033ה תמוז תשצ"ט

14/07/2016

ט ניסן תשפ"ב

 10/04/2022ו טבת תשפ"ח

 05/01/2028ח תשרי תשצ"ד

 01/10/2033ו תמוז תשצ"ט

ט תמוז תשע"ו

15/07/2016

י ניסן תשפ"ב

 11/04/2022ז טבת תשפ"ח

 06/01/2028ט תשרי תשצ"ד

 02/10/2033ז תמוז תשצ"ט

16/07/2016

יא ניסן תשפ"ב

 12/04/2022ח טבת תשפ"ח

 07/01/2028י תשרי תשצ"ד

 03/10/2033ח תמוז תשצ"ט

יב ניסן תשפ"ב

 13/04/2022ט טבת תשפ"ח

 08/01/2028יא תשרי תשצ"ד

 04/10/2033ט תמוז תשצ"ט

יג ניסן תשפ"ב

 14/04/2022י טבת תשפ"ח

 09/01/2028יב תשרי תשצ"ד

 05/10/2033י תמוז תשצ"ט

יד ניסן תשפ"ב

 15/04/2022יא טבת תשפ"ח

 10/01/2028יג תשרי תשצ"ד

 06/10/2033יא תמוז תשצ"ט

20/07/2016

טו ניסן תשפ"ב

 16/04/2022יב טבת תשפ"ח

 11/01/2028יד תשרי תשצ"ד

 07/10/2033יב תמוז תשצ"ט

21/07/2016

טז ניסן תשפ"ב

 17/04/2022יג טבת תשפ"ח

 12/01/2028טו תשרי תשצ"ד

 08/10/2033יג תמוז תשצ"ט

22/07/2016

יז ניסן תשפ"ב

 18/04/2022יד טבת תשפ"ח

 13/01/2028טז תשרי תשצ"ד

 09/10/2033יד תמוז תשצ"ט

23/07/2016

יח ניסן תשפ"ב

 19/04/2022טו טבת תשפ"ח

 14/01/2028יז תשרי תשצ"ד

 10/10/2033טו תמוז תשצ"ט

יט ניסן תשפ"ב

 20/04/2022טז טבת תשפ"ח

 15/01/2028יח תשרי תשצ"ד

 11/10/2033טז תמוז תשצ"ט

כ ניסן תשפ"ב

 21/04/2022יז טבת תשפ"ח

 16/01/2028יט תשרי תשצ"ד

 12/10/2033יז תמוז תשצ"ט

כא ניסן תשפ"ב

 22/04/2022יח טבת תשפ"ח

 17/01/2028כ תשרי תשצ"ד

 13/10/2033יח תמוז תשצ"ט

 23/04/2022יט טבת תשפ"ח

 18/01/2028כא תשרי תשצ"ד

 14/10/2033יט תמוז תשצ"ט

 24/04/2022כ טבת תשפ"ח

 19/01/2028כב תשרי תשצ"ד

 15/10/2033כ תמוז תשצ"ט

 20/01/2028כג תשרי תשצ"ד

 16/10/2033כא תמוז תשצ"ט

 21/01/2028כד תשרי תשצ"ד

 17/10/2033כב תמוז תשצ"ט

כלאים

ט

א-ב

כה תמוז תשע"ו

31/07/2016

כו ניסן תשפ"ב

 27/04/2022כג טבת תשפ"ח

 22/01/2028כה תשרי תשצ"ד

 18/10/2033כג תמוז תשצ"ט

כלאים

ט

ג-ד

כו תמוז תשע"ו

01/08/2016

כז ניסן תשפ"ב

 28/04/2022כד טבת תשפ"ח

 23/01/2028כו תשרי תשצ"ד

 19/10/2033כד תמוז תשצ"ט

כלאים

ט

ה-ו

כז תמוז תשע"ו

02/08/2016

כח ניסן תשפ"ב

 29/04/2022כה טבת תשפ"ח

 24/01/2028כז תשרי תשצ"ד

 20/10/2033כה תמוז תשצ"ט

כלאים

ט

ז-ח

כח תמוז תשע"ו

03/08/2016

כט ניסן תשפ"ב

 30/04/2022כו טבת תשפ"ח

 25/01/2028כח תשרי תשצ"ד

 21/10/2033כו תמוז תשצ"ט

כלאים

ט

ט-י

כט תמוז תשע"ו

04/08/2016

ל ניסן תשפ"ב

 01/05/2022כז טבת תשפ"ח

 26/01/2028כט תשרי תשצ"ד

 22/10/2033כז תמוז תשצ"ט

שביעית א

א-ב

א אב תשע"ו

05/08/2016

א אייר תשפ"ב

 02/05/2022כח טבת תשפ"ח

 27/01/2028ל תשרי תשצ"ד

 23/10/2033כח תמוז תשצ"ט

שביעית א

ג-ד

ב אב תשע"ו

06/08/2016

ב אייר תשפ"ב

 03/05/2022כט טבת תשפ"ח

 28/01/2028א חשון תשצ"ד

 24/10/2033כט תמוז תשצ"ט

שביעית א

ה-ו

ג אב תשע"ו

07/08/2016

ג אייר תשפ"ב

 04/05/2022א שבט תשפ"ח

 29/01/2028ב חשון תשצ"ד

 25/10/2033א אב תשצ"ט

שביעית א

ז-ח

ד אב תשע"ו

08/08/2016

ד אייר תשפ"ב

 05/05/2022ב שבט תשפ"ח

 30/01/2028ג חשון תשצ"ד

 26/10/2033ב אב תשצ"ט

שביעית ב

א-ב

ה אב תשע"ו

09/08/2016

ה אייר תשפ"ב

 06/05/2022ג שבט תשפ"ח

 31/01/2028ד חשון תשצ"ד

 27/10/2033ג אב תשצ"ט

שביעית ב

ג-ד

ו אב תשע"ו

10/08/2016

ו אייר תשפ"ב

 07/05/2022ד שבט תשפ"ח

 01/02/2028ה חשון תשצ"ד

 28/10/2033ד אב תשצ"ט

שביעית ב

ה-ו

ז אב תשע"ו

11/08/2016

ז אייר תשפ"ב

 08/05/2022ה שבט תשפ"ח

 02/02/2028ו חשון תשצ"ד

 29/10/2033ה אב תשצ"ט

שביעית ב

ז-ח

ח אב תשע"ו

12/08/2016

ח אייר תשפ"ב

 09/05/2022ו שבט תשפ"ח

 03/02/2028ז חשון תשצ"ד

 30/10/2033ו אב תשצ"ט

שביעית ב

ט-י

ט אב תשע"ו

13/08/2016

ט אייר תשפ"ב

 10/05/2022ז שבט תשפ"ח

 04/02/2028ח חשון תשצ"ד

 31/10/2033ז אב תשצ"ט

שביעית ג

א-ב

י אב תשע"ו

14/08/2016

י אייר תשפ"ב

 11/05/2022ח שבט תשפ"ח

 05/02/2028ט חשון תשצ"ד

 01/11/2033ח אב תשצ"ט

שביעית ג

ג-ד

יא אב תשע"ו

15/08/2016

יא אייר תשפ"ב

 12/05/2022ט שבט תשפ"ח

 06/02/2028י חשון תשצ"ד

 02/11/2033ט אב תשצ"ט

שביעית ג

ה-ו

יב אב תשע"ו

16/08/2016

יב אייר תשפ"ב

 13/05/2022י שבט תשפ"ח

 07/02/2028יא חשון תשצ"ד

 03/11/2033י אב תשצ"ט

שביעית ג

ז-ח

יג אב תשע"ו

17/08/2016

יג אייר תשפ"ב

 14/05/2022יא שבט תשפ"ח

 08/02/2028יב חשון תשצ"ד

 04/11/2033יא אב תשצ"ט

שביעית ג

ט-י

יד אב תשע"ו

18/08/2016

יד אייר תשפ"ב

 15/05/2022יב שבט תשפ"ח

 09/02/2028יג חשון תשצ"ד

 05/11/2033יב אב תשצ"ט

שביעית ד

א-ב

טו אב תשע"ו

19/08/2016

טו אייר תשפ"ב

 16/05/2022יג שבט תשפ"ח

 10/02/2028יד חשון תשצ"ד

 06/11/2033יג אב תשצ"ט

שביעית ד

ג-ד

טז אב תשע"ו

20/08/2016

טז אייר תשפ"ב

 17/05/2022יד שבט תשפ"ח

 11/02/2028טו חשון תשצ"ד

 07/11/2033יד אב תשצ"ט

שביעית ד

ה-ו

יז אב תשע"ו

21/08/2016

יז אייר תשפ"ב

 18/05/2022טו שבט תשפ"ח

 12/02/2028טז חשון תשצ"ד

 08/11/2033טו אב תשצ"ט

שביעית ד

ז-ח

יח אב תשע"ו

22/08/2016

יח אייר תשפ"ב

 19/05/2022טז שבט תשפ"ח

 13/02/2028יז חשון תשצ"ד

 09/11/2033טז אב תשצ"ט

שביעית ד

ט-י

יט אב תשע"ו

23/08/2016

יט אייר תשפ"ב

 20/05/2022יז שבט תשפ"ח

 14/02/2028יח חשון תשצ"ד

 10/11/2033יז אב תשצ"ט

שביעית ה

א-ב

כ אב תשע"ו

24/08/2016

כ אייר תשפ"ב

 21/05/2022יח שבט תשפ"ח

 15/02/2028יט חשון תשצ"ד

 11/11/2033יח אב תשצ"ט

שביעית ה

ג-ד

כא אב תשע"ו

25/08/2016

כא אייר תשפ"ב

 22/05/2022יט שבט תשפ"ח

 16/02/2028כ חשון תשצ"ד

 12/11/2033יט אב תשצ"ט

שביעית ה

ה-ו

כב אב תשע"ו

26/08/2016

כב אייר תשפ"ב

 23/05/2022כ שבט תשפ"ח

 17/02/2028כא חשון תשצ"ד

 13/11/2033כ אב תשצ"ט

שביעית ה

ז-ח

כג אב תשע"ו

27/08/2016

כג אייר תשפ"ב

 24/05/2022כא שבט תשפ"ח

 18/02/2028כב חשון תשצ"ד

 14/11/2033כא אב תשצ"ט

שביעית ה-ו ט-א

כד אב תשע"ו

28/08/2016

כד אייר תשפ"ב

 25/05/2022כב שבט תשפ"ח

 19/02/2028כג חשון תשצ"ד

 15/11/2033כב אב תשצ"ט

שביעית ו

ב-ג

כה אב תשע"ו

29/08/2016

כה אייר תשפ"ב

 26/05/2022כג שבט תשפ"ח

 20/02/2028כד חשון תשצ"ד

 16/11/2033כג אב תשצ"ט

שביעית ו

ד-ה

כו אב תשע"ו

30/08/2016

כו אייר תשפ"ב

 27/05/2022כד שבט תשפ"ח

 21/02/2028כה חשון תשצ"ד

 17/11/2033כד אב תשצ"ט

שביעית ו-ז

ו-א

כז אב תשע"ו

31/08/2016

כז אייר תשפ"ב

 28/05/2022כה שבט תשפ"ח

 22/02/2028כו חשון תשצ"ד

 18/11/2033כה אב תשצ"ט

שביעית ז

ב-ג

כח אב תשע"ו

01/09/2016

כח אייר תשפ"ב

 29/05/2022כו שבט תשפ"ח

 23/02/2028כז חשון תשצ"ד

 19/11/2033כו אב תשצ"ט
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
שביעית ז

ד-ה

מחזור יג

עמודה7

כט אב תשע"ו

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

4

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

02/09/2016

כט אייר תשפ"ב

 30/05/2022כז שבט תשפ"ח

 24/02/2028כח חשון תשצ"ד

 20/11/2033כז אב תשצ"ט

שביעית ז

ו-ז

ל אב תשע"ו

03/09/2016

א סיון תשפ"ב

 31/05/2022כח שבט תשפ"ח  25/02/2028כט חשון תשצ"ד

 21/11/2033כח אב תשצ"ט

שביעית ח

א-ב

א אלול תשע"ו

04/09/2016

ב סיון תשפ"ב

 01/06/2022כט שבט תשפ"ח  26/02/2028ל חשון תשצ"ד

 22/11/2033כט אב תשצ"ט

שביעית ח

ג-ד

ב אלול תשע"ו

05/09/2016

ג סיון תשפ"ב

 02/06/2022ל שבט תשפ"ח

 27/02/2028א כסלו תשצ"ד

 23/11/2033ל אב תשצ"ט

שביעית ח

ה-ו

ג אלול תשע"ו

06/09/2016

ד סיון תשפ"ב

 03/06/2022א אדר תשפ"ח

 28/02/2028ב כסלו תשצ"ד

 24/11/2033א אלול תשצ"ט

שביעית ח

ז-ח

ד אלול תשע"ו

07/09/2016

ה סיון תשפ"ב

 04/06/2022ב אדר תשפ"ח

 29/02/2028ג כסלו תשצ"ד

 25/11/2033ב אלול תשצ"ט

שביעית ח

ט-י

ה אלול תשע"ו

08/09/2016

ו סיון תשפ"ב

 05/06/2022ג אדר תשפ"ח

 01/03/2028ד כסלו תשצ"ד

 26/11/2033ג אלול תשצ"ט

ו אלול תשע"ו

09/09/2016

ז סיון תשפ"ב

 06/06/2022ד אדר תשפ"ח

 02/03/2028ה כסלו תשצ"ד

 27/11/2033ד אלול תשצ"ט

שביעית ט

ב-ג

ז אלול תשע"ו

10/09/2016

ח סיון תשפ"ב

 07/06/2022ה אדר תשפ"ח

 03/03/2028ו כסלו תשצ"ד

 28/11/2033ה אלול תשצ"ט

שביעית ט

ד-ה

ח אלול תשע"ו

11/09/2016

ט סיון תשפ"ב

 08/06/2022ו אדר תשפ"ח

 04/03/2028ז כסלו תשצ"ד

 29/11/2033ו אלול תשצ"ט

שביעית ט

ו-ז

ט אלול תשע"ו

12/09/2016

י סיון תשפ"ב

 09/06/2022ז אדר תשפ"ח

 05/03/2028ח כסלו תשצ"ד

 30/11/2033ז אלול תשצ"ט

שביעית ט

ח-ט

י אלול תשע"ו

13/09/2016

יא סיון תשפ"ב

 10/06/2022ח אדר תשפ"ח

 06/03/2028ט כסלו תשצ"ד

 01/12/2033ח אלול תשצ"ט

שביעית י

א-ב

יא אלול תשע"ו

14/09/2016

יב סיון תשפ"ב

 11/06/2022ט אדר תשפ"ח

 07/03/2028י כסלו תשצ"ד

 02/12/2033ט אלול תשצ"ט

שביעית י

ג-ד

יב אלול תשע"ו

15/09/2016

יג סיון תשפ"ב

 12/06/2022י אדר תשפ"ח

 08/03/2028יא כסלו תשצ"ד

 03/12/2033י אלול תשצ"ט

שביעית י

ה-ו

יג אלול תשע"ו

16/09/2016

יד סיון תשפ"ב

 13/06/2022יא אדר תשפ"ח

 09/03/2028יב כסלו תשצ"ד

 04/12/2033יא אלול תשצ"ט

שביעית י

ז-ח

יד אלול תשע"ו

17/09/2016

טו סיון תשפ"ב

 14/06/2022יב אדר תשפ"ח

 10/03/2028יג כסלו תשצ"ד

 05/12/2033יב אלול תשצ"ט

שביעית-תי-א ט-א

טו אלול תשע"ו

18/09/2016

טז סיון תשפ"ב

 15/06/2022יג אדר תשפ"ח

 11/03/2028יד כסלו תשצ"ד

 06/12/2033יג אלול תשצ"ט

תרומות א

ב-ג

טז אלול תשע"ו

19/09/2016

יז סיון תשפ"ב

 16/06/2022יד אדר תשפ"ח

 12/03/2028טו כסלו תשצ"ד

 07/12/2033יד אלול תשצ"ט

תרומות א

ד-ה

יז אלול תשע"ו

20/09/2016

יח סיון תשפ"ב

 17/06/2022טו אדר תשפ"ח

 13/03/2028טז כסלו תשצ"ד

 08/12/2033טו אלול תשצ"ט

תרומות א

ו-ז

יח אלול תשע"ו

21/09/2016

יט סיון תשפ"ב

 18/06/2022טז אדר תשפ"ח

 14/03/2028יז כסלו תשצ"ד

 09/12/2033טז אלול תשצ"ט

תרומות א

ח-ט

יט אלול תשע"ו

22/09/2016

כ סיון תשפ"ב

 19/06/2022יז אדר תשפ"ח

 15/03/2028יח כסלו תשצ"ד

 10/12/2033יז אלול תשצ"ט

כ אלול תשע"ו

23/09/2016

כא סיון תשפ"ב

 20/06/2022יח אדר תשפ"ח

 16/03/2028יט כסלו תשצ"ד

 11/12/2033יח אלול תשצ"ט

תרומות ב

ב-ג

כא אלול תשע"ו

24/09/2016

כב סיון תשפ"ב

 21/06/2022יט אדר תשפ"ח

 17/03/2028כ כסלו תשצ"ד

 12/12/2033יט אלול תשצ"ט

תרומות ב

ד-ה

כב אלול תשע"ו

25/09/2016

כג סיון תשפ"ב

 22/06/2022כ אדר תשפ"ח

 18/03/2028כא כסלו תשצ"ד

 13/12/2033כ אלול תשצ"ט

תרומות ב-ג ו-א

כג אלול תשע"ו

26/09/2016

כד סיון תשפ"ב

 23/06/2022כא אדר תשפ"ח

 19/03/2028כב כסלו תשצ"ד

 14/12/2033כא אלול תשצ"ט

תרומות ג

ב-ג

כד אלול תשע"ו

27/09/2016

כה סיון תשפ"ב

 24/06/2022כב אדר תשפ"ח

 20/03/2028כג כסלו תשצ"ד

 15/12/2033כב אלול תשצ"ט

שביעית ח-ט יא-א

תרומות א-ב י-א

תרומות ג

ד-ה

כה אלול תשע"ו

28/09/2016

כו סיון תשפ"ב

 25/06/2022כג אדר תשפ"ח

 21/03/2028כד כסלו תשצ"ד

 16/12/2033כג אלול תשצ"ט

תרומות ג

ו-ז

כו אלול תשע"ו

29/09/2016

כז סיון תשפ"ב

 26/06/2022כד אדר תשפ"ח

 22/03/2028כה כסלו תשצ"ד

 17/12/2033כד אלול תשצ"ט

תרומות ג

ח-ט

כז אלול תשע"ו

30/09/2016

כח סיון תשפ"ב

 27/06/2022כה אדר תשפ"ח

 23/03/2028כו כסלו תשצ"ד

 18/12/2033כה אלול תשצ"ט

תרומות ד

א-ב

כח אלול תשע"ו

01/10/2016

כט סיון תשפ"ב

 28/06/2022כו אדר תשפ"ח

 24/03/2028כז כסלו תשצ"ד

 19/12/2033כו אלול תשצ"ט

תרומות ד

ג-ד

כט אלול תשע"ו

02/10/2016

ל סיון תשפ"ב

 29/06/2022כז אדר תשפ"ח

 25/03/2028כח כסלו תשצ"ד

 20/12/2033כז אלול תשצ"ט

תרומות ד

ה-ו

א תשרי תשע"ז

03/10/2016

א תמוז תשפ"ב

 30/06/2022כח אדר תשפ"ח

 26/03/2028כט כסלו תשצ"ד

 21/12/2033כח אלול תשצ"ט

תרומות ד

ז-ח

ב תשרי תשע"ז

04/10/2016

ב תמוז תשפ"ב

 01/07/2022כט אדר תשפ"ח

 27/03/2028ל כסלו תשצ"ד

 22/12/2033כט אלול תשצ"ט

תרומות ד

ט-י

ג תשרי תשע"ז

05/10/2016

ג תמוז תשפ"ב

 02/07/2022א ניסן תשפ"ח

 28/03/2028א טבת תשצ"ד

 23/12/2033א תשרי ת"ת

תרומות ד

יא-יב ד תשרי תשע"ז

06/10/2016

ד תמוז תשפ"ב

 03/07/2022ב ניסן תשפ"ח

 29/03/2028ב טבת תשצ"ד

 24/12/2033ב תשרי ת"ת

תרומות ד-ה יג-א

ה תשרי תשע"ז

07/10/2016

ה תמוז תשפ"ב

 04/07/2022ג ניסן תשפ"ח

 30/03/2028ג טבת תשצ"ד

 25/12/2033ג תשרי ת"ת

תרומות ה

ב-ג

ו תשרי תשע"ז

08/10/2016

ו תמוז תשפ"ב

 05/07/2022ד ניסן תשפ"ח

 31/03/2028ד טבת תשצ"ד

 26/12/2033ד תשרי ת"ת

תרומות ה

ד-ה

ז תשרי תשע"ז

09/10/2016

ז תמוז תשפ"ב

 06/07/2022ה ניסן תשפ"ח

 01/04/2028ה טבת תשצ"ד

 27/12/2033ה תשרי ת"ת

תרומות ה

ו-ז

ח תשרי תשע"ז

10/10/2016

ח תמוז תשפ"ב

 07/07/2022ו ניסן תשפ"ח

 02/04/2028ו טבת תשצ"ד

 28/12/2033ו תשרי ת"ת

תרומות ה

ח-ט

ט תשרי תשע"ז

11/10/2016

ט תמוז תשפ"ב

 08/07/2022ז ניסן תשפ"ח

 03/04/2028ז טבת תשצ"ד

 29/12/2033ז תשרי ת"ת

תרומות ו

א-ב

י תשרי תשע"ז

12/10/2016

י תמוז תשפ"ב

 09/07/2022ח ניסן תשפ"ח

 04/04/2028ח טבת תשצ"ד

 30/12/2033ח תשרי ת"ת

תרומות ו

ג-ד

יא תשרי תשע"ז

13/10/2016

יא תמוז תשפ"ב

 10/07/2022ט ניסן תשפ"ח

 05/04/2028ט טבת תשצ"ד

 31/12/2033ט תשרי ת"ת

תרומות ו

ה-ו

יב תשרי תשע"ז

14/10/2016

יב תמוז תשפ"ב

 11/07/2022י ניסן תשפ"ח

 06/04/2028י טבת תשצ"ד

 01/01/2034י תשרי ת"ת

תרומות ז

א-ב

יג תשרי תשע"ז

15/10/2016

יג תמוז תשפ"ב

 12/07/2022יא ניסן תשפ"ח

 07/04/2028יא טבת תשצ"ד

 02/01/2034יא תשרי ת"ת

תרומות ז

ג-ד

יד תשרי תשע"ז

16/10/2016

יד תמוז תשפ"ב

 13/07/2022יב ניסן תשפ"ח

 08/04/2028יב טבת תשצ"ד

 03/01/2034יב תשרי ת"ת

תרומות ז

ה-ו

טו תשרי תשע"ז

17/10/2016

טו תמוז תשפ"ב

 14/07/2022יג ניסן תשפ"ח

 09/04/2028יג טבת תשצ"ד

 04/01/2034יג תשרי ת"ת

תרומות ז-ח ז-א

טז תשרי תשע"ז

18/10/2016

טז תמוז תשפ"ב

 15/07/2022יד ניסן תשפ"ח

 10/04/2028יד טבת תשצ"ד

 05/01/2034יד תשרי ת"ת

תרומות ח

ב-ג

יז תשרי תשע"ז

19/10/2016

יז תמוז תשפ"ב

 16/07/2022טו ניסן תשפ"ח

 11/04/2028טו טבת תשצ"ד

 06/01/2034טו תשרי ת"ת

תרומות ח

ד-ה

יח תשרי תשע"ז

20/10/2016

יח תמוז תשפ"ב

 17/07/2022טז ניסן תשפ"ח

 12/04/2028טז טבת תשצ"ד

 07/01/2034טז תשרי ת"ת

תרומות ח

ו-ז

יט תשרי תשע"ז

21/10/2016

יט תמוז תשפ"ב

 18/07/2022יז ניסן תשפ"ח

 13/04/2028יז טבת תשצ"ד

 08/01/2034יז תשרי ת"ת

תרומות ח

ח-ט

כ תשרי תשע"ז

22/10/2016

כ תמוז תשפ"ב

 19/07/2022יח ניסן תשפ"ח

 14/04/2028יח טבת תשצ"ד

 09/01/2034יח תשרי ת"ת

תרומות ח

י-יא

כא תשרי תשע"ז

23/10/2016

כא תמוז תשפ"ב

 20/07/2022יט ניסן תשפ"ח

 15/04/2028יט טבת תשצ"ד

 10/01/2034יט תשרי ת"ת
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
תרומות ח-ט יב-א

מחזור יג

כב תשרי תשע"ז

עמודה7
24/10/2016

ע

מחזור יד

כב תמוז תשפ"ב

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

5

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 21/07/2022כ ניסן תשפ"ח

 16/04/2028כ טבת תשצ"ד

 11/01/2034כ תשרי ת"ת

תרומות ט

ב-ג

כג תשרי תשע"ז

25/10/2016

כג תמוז תשפ"ב

 22/07/2022כא ניסן תשפ"ח

 17/04/2028כא טבת תשצ"ד

 12/01/2034כא תשרי ת"ת

תרומות ט

ד-ה

כד תשרי תשע"ז

26/10/2016

כד תמוז תשפ"ב

 23/07/2022כב ניסן תשפ"ח

 18/04/2028כב טבת תשצ"ד

 13/01/2034כב תשרי ת"ת

תרומות ט

ו-ז

כה תשרי תשע"ז

27/10/2016

כה תמוז תשפ"ב

 24/07/2022כג ניסן תשפ"ח

 19/04/2028כג טבת תשצ"ד

 14/01/2034כג תשרי ת"ת

תרומות י

א-ב

כו תשרי תשע"ז

28/10/2016

כו תמוז תשפ"ב

 25/07/2022כד ניסן תשפ"ח

 20/04/2028כד טבת תשצ"ד

 15/01/2034כד תשרי ת"ת

תרומות י

ג-ד

כז תשרי תשע"ז

29/10/2016

כז תמוז תשפ"ב

 26/07/2022כה ניסן תשפ"ח

 21/04/2028כה טבת תשצ"ד

 16/01/2034כה תשרי ת"ת

תרומות י

ה-ו

כח תשרי תשע"ז

30/10/2016

כח תמוז תשפ"ב

 27/07/2022כו ניסן תשפ"ח

 22/04/2028כו טבת תשצ"ד

 17/01/2034כו תשרי ת"ת

תרומות י

ז-ח

כט תשרי תשע"ז

31/10/2016

כט תמוז תשפ"ב

 28/07/2022כז ניסן תשפ"ח

 23/04/2028כז טבת תשצ"ד

 18/01/2034כז תשרי ת"ת

תרומות י

ט-י

ל תשרי תשע"ז

01/11/2016

א אב תשפ"ב

 29/07/2022כח ניסן תשפ"ח

 24/04/2028כח טבת תשצ"ד

 19/01/2034כח תשרי ת"ת

תרומות י

יא-יב א חשון תשע"ז

02/11/2016

ב אב תשפ"ב

 30/07/2022כט ניסן תשפ"ח

 25/04/2028כט טבת תשצ"ד

 20/01/2034כט תשרי ת"ת

תרומות יא

א-ב

ב חשון תשע"ז

03/11/2016

ג אב תשפ"ב

 31/07/2022ל ניסן תשפ"ח

 26/04/2028א שבט תשצ"ד

 21/01/2034ל תשרי ת"ת

תרומות יא

ג-ד

ג חשון תשע"ז

04/11/2016

ד אב תשפ"ב

 01/08/2022א אייר תשפ"ח

 27/04/2028ב שבט תשצ"ד

 22/01/2034א חשון ת"ת

תרומות יא

ה-ו

ד חשון תשע"ז

05/11/2016

ה אב תשפ"ב

 02/08/2022ב אייר תשפ"ח

 28/04/2028ג שבט תשצ"ד

 23/01/2034ב חשון ת"ת

תרומות יא

ז-ח

ה חשון תשע"ז

06/11/2016

ו אב תשפ"ב

 03/08/2022ג אייר תשפ"ח

 29/04/2028ד שבט תשצ"ד

 24/01/2034ג חשון ת"ת

תרומות יא

ט-י

ו חשון תשע"ז

07/11/2016

ז אב תשפ"ב

 04/08/2022ד אייר תשפ"ח

 30/04/2028ה שבט תשצ"ד

 25/01/2034ד חשון ת"ת

מעשרות א

א-ב

ז חשון תשע"ז

08/11/2016

ח אב תשפ"ב

 05/08/2022ה אייר תשפ"ח

 01/05/2028ו שבט תשצ"ד

 26/01/2034ה חשון ת"ת

מעשרות א

ג-ד

ח חשון תשע"ז

09/11/2016

ט אב תשפ"ב

 06/08/2022ו אייר תשפ"ח

 02/05/2028ז שבט תשצ"ד

 27/01/2034ו חשון ת"ת

מעשרות א

ה-ו

ט חשון תשע"ז

10/11/2016

י אב תשפ"ב

 07/08/2022ז אייר תשפ"ח

 03/05/2028ח שבט תשצ"ד

 28/01/2034ז חשון ת"ת

מעשרות א

ז-ח

י חשון תשע"ז

11/11/2016

יא אב תשפ"ב

 08/08/2022ח אייר תשפ"ח

 04/05/2028ט שבט תשצ"ד

 29/01/2034ח חשון ת"ת

מעשרות ב

א-ב

יא חשון תשע"ז

12/11/2016

יב אב תשפ"ב

 09/08/2022ט אייר תשפ"ח

 05/05/2028י שבט תשצ"ד

 30/01/2034ט חשון ת"ת

מעשרות ב

ג-ד

יב חשון תשע"ז

13/11/2016

יג אב תשפ"ב

 10/08/2022י אייר תשפ"ח

 06/05/2028יא שבט תשצ"ד

 31/01/2034י חשון ת"ת

מעשרות ב

ה-ו

יג חשון תשע"ז

14/11/2016

יד אב תשפ"ב

 11/08/2022יא אייר תשפ"ח

 07/05/2028יב שבט תשצ"ד

 01/02/2034יא חשון ת"ת

מעשרות ב

ז-ח

יד חשון תשע"ז

15/11/2016

טו אב תשפ"ב

 12/08/2022יב אייר תשפ"ח

 08/05/2028יג שבט תשצ"ד

 02/02/2034יב חשון ת"ת

מעשרות ג

א-ב

טו חשון תשע"ז

16/11/2016

טז אב תשפ"ב

 13/08/2022יג אייר תשפ"ח

 09/05/2028יד שבט תשצ"ד

 03/02/2034יג חשון ת"ת

מעשרות ג

ג-ד

טז חשון תשע"ז

17/11/2016

יז אב תשפ"ב

 14/08/2022יד אייר תשפ"ח

 10/05/2028טו שבט תשצ"ד

 04/02/2034יד חשון ת"ת

מעשרות ג

ה-ו

יז חשון תשע"ז

18/11/2016

יח אב תשפ"ב

 15/08/2022טו אייר תשפ"ח

 11/05/2028טז שבט תשצ"ד

 05/02/2034טו חשון ת"ת

מעשרות ג

ז-ח

יח חשון תשע"ז

19/11/2016

יט אב תשפ"ב

 16/08/2022טז אייר תשפ"ח

 12/05/2028יז שבט תשצ"ד

 06/02/2034טז חשון ת"ת

מעשרות ג

ט-י

יט חשון תשע"ז

20/11/2016

כ אב תשפ"ב

 17/08/2022יז אייר תשפ"ח

 13/05/2028יח שבט תשצ"ד

 07/02/2034יז חשון ת"ת

מעשרות ד

א-ב

כ חשון תשע"ז

21/11/2016

כא אב תשפ"ב

 18/08/2022יח אייר תשפ"ח

 14/05/2028יט שבט תשצ"ד

 08/02/2034יח חשון ת"ת

מעשרות ד

ג-ד

כא חשון תשע"ז

22/11/2016

כב אב תשפ"ב

 19/08/2022יט אייר תשפ"ח

 15/05/2028כ שבט תשצ"ד

 09/02/2034יט חשון ת"ת

מעשרות ד

ה-ו

כב חשון תשע"ז

23/11/2016

כג אב תשפ"ב

 20/08/2022כ אייר תשפ"ח

 16/05/2028כא שבט תשצ"ד

 10/02/2034כ חשון ת"ת

מעשרות ה

א-ב

כג חשון תשע"ז

24/11/2016

כד אב תשפ"ב

 21/08/2022כא אייר תשפ"ח

 17/05/2028כב שבט תשצ"ד

 11/02/2034כא חשון ת"ת

מעשרות ה

ג-ד

כד חשון תשע"ז

25/11/2016

כה אב תשפ"ב

 22/08/2022כב אייר תשפ"ח

 18/05/2028כג שבט תשצ"ד

 12/02/2034כב חשון ת"ת

מעשרות ה

ה-ו

כה חשון תשע"ז

26/11/2016

כו אב תשפ"ב

 23/08/2022כג אייר תשפ"ח

 19/05/2028כד שבט תשצ"ד

 13/02/2034כג חשון ת"ת

מעשרות ה

ז-ח

כו חשון תשע"ז

27/11/2016

כז אב תשפ"ב

 24/08/2022כד אייר תשפ"ח

 20/05/2028כה שבט תשצ"ד

 14/02/2034כד חשון ת"ת

מעשר ש א

א-ב

כז חשון תשע"ז

28/11/2016

כח אב תשפ"ב

 25/08/2022כה אייר תשפ"ח

 21/05/2028כו שבט תשצ"ד

 15/02/2034כה חשון ת"ת

מעשר ש א

ג-ד

כח חשון תשע"ז

29/11/2016

כט אב תשפ"ב

 26/08/2022כו אייר תשפ"ח

 22/05/2028כז שבט תשצ"ד

 16/02/2034כו חשון ת"ת

מעשר ש א

ה-ו

כט חשון תשע"ז

30/11/2016

ל אב תשפ"ב

 27/08/2022כז אייר תשפ"ח

 23/05/2028כח שבט תשצ"ד

 17/02/2034כז חשון ת"ת

מעשר ש א-ב ז-א

א כסלו תשע"ז

01/12/2016

א אלול תשפ"ב

 28/08/2022כח אייר תשפ"ח

 24/05/2028כט שבט תשצ"ד

 18/02/2034כח חשון ת"ת

ב-ג

ב כסלו תשע"ז

02/12/2016

ב אלול תשפ"ב

 29/08/2022כט אייר תשפ"ח

 25/05/2028ל שבט תשצ"ד

 19/02/2034כט חשון ת"ת

מעשר ש ב
מעשר ש ב

ד-ה

ג כסלו תשע"ז

03/12/2016

ג אלול תשפ"ב

 30/08/2022א סיון תשפ"ח

 26/05/2028א אדר תשצ"ד

 20/02/2034ל חשון ת"ת

מעשר ש ב

ו-ז

ד כסלו תשע"ז

04/12/2016

ד אלול תשפ"ב

 31/08/2022ב סיון תשפ"ח

 27/05/2028ב אדר תשצ"ד

 21/02/2034א כסלו ת"ת

מעשר ש ב

ח-ט

ה כסלו תשע"ז

05/12/2016

ה אלול תשפ"ב

 01/09/2022ג סיון תשפ"ח

 28/05/2028ג אדר תשצ"ד

 22/02/2034ב כסלו ת"ת

ו כסלו תשע"ז

06/12/2016

ו אלול תשפ"ב

 02/09/2022ד סיון תשפ"ח

 29/05/2028ד אדר תשצ"ד

 23/02/2034ג כסלו ת"ת

מעשר ש ב-ג י-א
מעשר ש ג

ב-ג

ז כסלו תשע"ז

07/12/2016

ז אלול תשפ"ב

 03/09/2022ה סיון תשפ"ח

 30/05/2028ה אדר תשצ"ד

 24/02/2034ד כסלו ת"ת

מעשר ש ג

ד-ה

ח כסלו תשע"ז

08/12/2016

ח אלול תשפ"ב

 04/09/2022ו סיון תשפ"ח

 31/05/2028ו אדר תשצ"ד

 25/02/2034ה כסלו ת"ת

מעשר ש ג

ו-ז

ט כסלו תשע"ז

09/12/2016

ט אלול תשפ"ב

 05/09/2022ז סיון תשפ"ח

 01/06/2028ז אדר תשצ"ד

 26/02/2034ו כסלו ת"ת

מעשר ש ג

ח-ט

י כסלו תשע"ז

10/12/2016

י אלול תשפ"ב

 06/09/2022ח סיון תשפ"ח

 02/06/2028ח אדר תשצ"ד

 27/02/2034ז כסלו ת"ת

מעשר ש ג

י-יא

יא כסלו תשע"ז

11/12/2016

יא אלול תשפ"ב

 07/09/2022ט סיון תשפ"ח

 03/06/2028ט אדר תשצ"ד

 28/02/2034ח כסלו ת"ת

מעשר ש ג

יב-יג

יב כסלו תשע"ז

12/12/2016

יב אלול תשפ"ב

 08/09/2022י סיון תשפ"ח

 04/06/2028י אדר תשצ"ד

 01/03/2034ט כסלו ת"ת

מעשר ש ד

א-ב

יג כסלו תשע"ז

13/12/2016

יג אלול תשפ"ב

 09/09/2022יא סיון תשפ"ח

 05/06/2028יא אדר תשצ"ד

 02/03/2034י כסלו ת"ת

מעשר ש ד

ג-ד

יד כסלו תשע"ז

14/12/2016

יד אלול תשפ"ב

 10/09/2022יב סיון תשפ"ח

 06/06/2028יב אדר תשצ"ד

 03/03/2034יא כסלו ת"ת
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מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7

מעשר ש ד

ה-ו

טו כסלו תשע"ז

15/12/2016

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

טו אלול תשפ"ב

 11/09/2022יג סיון תשפ"ח

עמודה42

ע

6

מחזור טז

 07/06/2028יג אדר תשצ"ד

עעמודה52

מחזור יז

 04/03/2034יב כסלו ת"ת

מעשר ש ד

ז-ח

טז כסלו תשע"ז

16/12/2016

טז אלול תשפ"ב

 12/09/2022יד סיון תשפ"ח

 08/06/2028יד אדר תשצ"ד

 05/03/2034יג כסלו ת"ת

מעשר ש ד

ט-י

יז כסלו תשע"ז

17/12/2016

יז אלול תשפ"ב

 13/09/2022טו סיון תשפ"ח

 09/06/2028טו אדר תשצ"ד

 06/03/2034יד כסלו ת"ת

מעשר ש ד

יא-יב יח כסלו תשע"ז

18/12/2016

יח אלול תשפ"ב

 14/09/2022טז סיון תשפ"ח

 10/06/2028טז אדר תשצ"ד

 07/03/2034טו כסלו ת"ת

מעשר ש ה

א-ב

יט כסלו תשע"ז

19/12/2016

יט אלול תשפ"ב

 15/09/2022יז סיון תשפ"ח

 11/06/2028יז אדר תשצ"ד

 08/03/2034טז כסלו ת"ת

מעשר ש ה

ג-ד

כ כסלו תשע"ז

20/12/2016

כ אלול תשפ"ב

 16/09/2022יח סיון תשפ"ח

 12/06/2028יח אדר תשצ"ד

 09/03/2034יז כסלו ת"ת

מעשר ש ה

ה-ו

כא כסלו תשע"ז

21/12/2016

כא אלול תשפ"ב

 17/09/2022יט סיון תשפ"ח

 13/06/2028יט אדר תשצ"ד

 10/03/2034יח כסלו ת"ת

מעשר ש ה

ז-ח

כב כסלו תשע"ז

22/12/2016

כב אלול תשפ"ב

 18/09/2022כ סיון תשפ"ח

 14/06/2028כ אדר תשצ"ד

 11/03/2034יט כסלו ת"ת

מעשר ש ה

ט-י

כג כסלו תשע"ז

23/12/2016

כג אלול תשפ"ב

 19/09/2022כא סיון תשפ"ח

 15/06/2028כא אדר תשצ"ד

 12/03/2034כ כסלו ת"ת

מעשר ש ה

יא-יב כד כסלו תשע"ז

24/12/2016

כד אלול תשפ"ב

 20/09/2022כב סיון תשפ"ח

 16/06/2028כב אדר תשצ"ד

 13/03/2034כא כסלו ת"ת

מעשר ש ה

יג-יד

כה כסלו תשע"ז

25/12/2016

כה אלול תשפ"ב

 21/09/2022כג סיון תשפ"ח

 17/06/2028כג אדר תשצ"ד

 14/03/2034כב כסלו ת"ת

מעשר ש ה-א טו-א

כו כסלו תשע"ז

26/12/2016

כו אלול תשפ"ב

 22/09/2022כד סיון תשפ"ח

 18/06/2028כד אדר תשצ"ד

 15/03/2034כג כסלו ת"ת

חלה

א

ב-ג

כז כסלו תשע"ז

27/12/2016

כז אלול תשפ"ב

 23/09/2022כה סיון תשפ"ח

 19/06/2028כה אדר תשצ"ד

 16/03/2034כד כסלו ת"ת

חלה

א

ד-ה

כח כסלו תשע"ז

28/12/2016

כח אלול תשפ"ב

 24/09/2022כו סיון תשפ"ח

 20/06/2028כו אדר תשצ"ד

 17/03/2034כה כסלו ת"ת

חלה

א

ו-ז

כט כסלו תשע"ז

29/12/2016

כט אלול תשפ"ב

 25/09/2022כז סיון תשפ"ח

 21/06/2028כז אדר תשצ"ד

 18/03/2034כו כסלו ת"ת

חלה

א

ח-ט

א טבת תשע"ז

30/12/2016

א תשרי תשפ"ג

 26/09/2022כח סיון תשפ"ח

 22/06/2028כח אדר תשצ"ד

 19/03/2034כז כסלו ת"ת

חלה

ב

א-ב

ב טבת תשע"ז

31/12/2016

ב תשרי תשפ"ג

 27/09/2022כט סיון תשפ"ח

 23/06/2028כט אדר תשצ"ד

 20/03/2034כח כסלו ת"ת

חלה

ב

ג-ד

ג טבת תשע"ז

01/01/2017

ג תשרי תשפ"ג

 28/09/2022ל סיון תשפ"ח

 24/06/2028א ניסן תשצ"ד

 21/03/2034כט כסלו ת"ת

חלה

ב

ה-ו

ד טבת תשע"ז

02/01/2017

ד תשרי תשפ"ג

 29/09/2022א תמוז תשפ"ח

 25/06/2028ב ניסן תשצ"ד

 22/03/2034ל כסלו ת"ת

חלה

ב

ז-ח

ה טבת תשע"ז

03/01/2017

ה תשרי תשפ"ג

 30/09/2022ב תמוז תשפ"ח

 26/06/2028ג ניסן תשצ"ד

 23/03/2034א טבת ת"ת

חלה

ג

א-ב

ו טבת תשע"ז

04/01/2017

ו תשרי תשפ"ג

 01/10/2022ג תמוז תשפ"ח

 27/06/2028ד ניסן תשצ"ד

 24/03/2034ב טבת ת"ת

חלה

ג

ג-ד

ז טבת תשע"ז

05/01/2017

ז תשרי תשפ"ג

 02/10/2022ד תמוז תשפ"ח

 28/06/2028ה ניסן תשצ"ד

 25/03/2034ג טבת ת"ת

חלה

ג

ה-ו

ח טבת תשע"ז

06/01/2017

ח תשרי תשפ"ג

 03/10/2022ה תמוז תשפ"ח

 29/06/2028ו ניסן תשצ"ד

 26/03/2034ד טבת ת"ת

חלה

ג

ז-ח

ט טבת תשע"ז

07/01/2017

ט תשרי תשפ"ג

 04/10/2022ו תמוז תשפ"ח

 30/06/2028ז ניסן תשצ"ד

 27/03/2034ה טבת ת"ת

חלה

ג

ט-י

י טבת תשע"ז

08/01/2017

י תשרי תשפ"ג

 05/10/2022ז תמוז תשפ"ח

 01/07/2028ח ניסן תשצ"ד

 28/03/2034ו טבת ת"ת

חלה

ד

א-ב

יא טבת תשע"ז

09/01/2017

יא תשרי תשפ"ג

 06/10/2022ח תמוז תשפ"ח

 02/07/2028ט ניסן תשצ"ד

 29/03/2034ז טבת ת"ת

חלה

ד

ג-ד

יב טבת תשע"ז

10/01/2017

יב תשרי תשפ"ג

 07/10/2022ט תמוז תשפ"ח

 03/07/2028י ניסן תשצ"ד

 30/03/2034ח טבת ת"ת

חלה

ד

ה-ו

יג טבת תשע"ז

11/01/2017

יג תשרי תשפ"ג

 08/10/2022י תמוז תשפ"ח

 04/07/2028יא ניסן תשצ"ד

 31/03/2034ט טבת ת"ת

חלה

ד

ז-ח

יד טבת תשע"ז

12/01/2017

יד תשרי תשפ"ג

 09/10/2022יא תמוז תשפ"ח

 05/07/2028יב ניסן תשצ"ד

 01/04/2034י טבת ת"ת

חלה

ד

ט-י

טו טבת תשע"ז

13/01/2017

טו תשרי תשפ"ג

 10/10/2022יב תמוז תשפ"ח

 06/07/2028יג ניסן תשצ"ד

 02/04/2034יא טבת ת"ת

טז טבת תשע"ז

14/01/2017

טז תשרי תשפ"ג

 11/10/2022יג תמוז תשפ"ח

 07/07/2028יד ניסן תשצ"ד

 03/04/2034יב טבת ת"ת

ערלה

א

ב-ג

יז טבת תשע"ז

15/01/2017

יז תשרי תשפ"ג

 12/10/2022יד תמוז תשפ"ח

 08/07/2028טו ניסן תשצ"ד

 04/04/2034יג טבת ת"ת

חלה-ערל ד-א יא-א
ערלה

א

ד-ה

יח טבת תשע"ז

16/01/2017

יח תשרי תשפ"ג

 13/10/2022טו תמוז תשפ"ח

 09/07/2028טז ניסן תשצ"ד

 05/04/2034יד טבת ת"ת

ערלה

א

ו-ז

יט טבת תשע"ז

17/01/2017

יט תשרי תשפ"ג

 14/10/2022טז תמוז תשפ"ח

 10/07/2028יז ניסן תשצ"ד

 06/04/2034טו טבת ת"ת

ערלה

א

ח-ט

כ טבת תשע"ז

18/01/2017

כ תשרי תשפ"ג

 15/10/2022יז תמוז תשפ"ח

 11/07/2028יח ניסן תשצ"ד

 07/04/2034טז טבת ת"ת

ערלה

ב

א-ב

כא טבת תשע"ז

19/01/2017

כא תשרי תשפ"ג

 16/10/2022יח תמוז תשפ"ח

 12/07/2028יט ניסן תשצ"ד

 08/04/2034יז טבת ת"ת

ערלה

ב

ג-ד

כב טבת תשע"ז

20/01/2017

כב תשרי תשפ"ג

 17/10/2022יט תמוז תשפ"ח

 13/07/2028כ ניסן תשצ"ד

 09/04/2034יח טבת ת"ת

ערלה

ב

ה-ו

כג טבת תשע"ז

21/01/2017

כג תשרי תשפ"ג

 18/10/2022כ תמוז תשפ"ח

 14/07/2028כא ניסן תשצ"ד

 10/04/2034יט טבת ת"ת

ערלה

ב

ז-ח

כד טבת תשע"ז

22/01/2017

כד תשרי תשפ"ג

 19/10/2022כא תמוז תשפ"ח

 15/07/2028כב ניסן תשצ"ד

 11/04/2034כ טבת ת"ת

ערלה

ב

ט-י

כה טבת תשע"ז

23/01/2017

כה תשרי תשפ"ג

 20/10/2022כב תמוז תשפ"ח

 16/07/2028כג ניסן תשצ"ד

 12/04/2034כא טבת ת"ת

ערלה

ב

יא-יב כו טבת תשע"ז

24/01/2017

כו תשרי תשפ"ג

 21/10/2022כג תמוז תשפ"ח

 17/07/2028כד ניסן תשצ"ד

 13/04/2034כב טבת ת"ת

ערלה

ב

יג-יד

כז טבת תשע"ז

25/01/2017

כז תשרי תשפ"ג

 22/10/2022כד תמוז תשפ"ח

 18/07/2028כה ניסן תשצ"ד

 14/04/2034כג טבת ת"ת

ערלה

ב

טו-טז כח טבת תשע"ז

26/01/2017

כח תשרי תשפ"ג

 23/10/2022כה תמוז תשפ"ח

 19/07/2028כו ניסן תשצ"ד

 15/04/2034כד טבת ת"ת

ערלה

ב-ג יז-א

כט טבת תשע"ז

27/01/2017

כט תשרי תשפ"ג

 24/10/2022כו תמוז תשפ"ח

 20/07/2028כז ניסן תשצ"ד

 16/04/2034כה טבת ת"ת

ערלה

ג

ב-ג

א שבט תשע"ז

28/01/2017

ל תשרי תשפ"ג

 25/10/2022כז תמוז תשפ"ח

 21/07/2028כח ניסן תשצ"ד

 17/04/2034כו טבת ת"ת

ערלה

ג

ד-ה

ב שבט תשע"ז

29/01/2017

א חשון תשפ"ג

 26/10/2022כח תמוז תשפ"ח  22/07/2028כט ניסן תשצ"ד

 18/04/2034כז טבת ת"ת

ערלה

ג

ו-ז

ג שבט תשע"ז

30/01/2017

ב חשון תשפ"ג

 27/10/2022כט תמוז תשפ"ח  23/07/2028ל ניסן תשצ"ד

 19/04/2034כח טבת ת"ת

ערלה

ג

ח-ט

ד שבט תשע"ז

31/01/2017

ג חשון תשפ"ג

 28/10/2022א אב תשפ"ח

 24/07/2028א אייר תשצ"ד

 20/04/2034כט טבת ת"ת

ביכורים א

א-ב

ה שבט תשע"ז

01/02/2017

ד חשון תשפ"ג

 29/10/2022ב אב תשפ"ח

 25/07/2028ב אייר תשצ"ד

 21/04/2034א שבט ת"ת

ביכורים א

ג-ד

ו שבט תשע"ז

02/02/2017

ה חשון תשפ"ג

 30/10/2022ג אב תשפ"ח

 26/07/2028ג אייר תשצ"ד

 22/04/2034ב שבט ת"ת

ביכורים א

ה-ו

ז שבט תשע"ז

03/02/2017

ו חשון תשפ"ג

 31/10/2022ד אב תשפ"ח

 27/07/2028ד אייר תשצ"ד

 23/04/2034ג שבט ת"ת

ביכורים א

ז-ח

ח שבט תשע"ז

04/02/2017

ז חשון תשפ"ג

 01/11/2022ה אב תשפ"ח

 28/07/2028ה אייר תשצ"ד

 24/04/2034ד שבט ת"ת
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
ביכורים א

ט-י

ביכורים א-ב יא-א

מחזור יג

עמודה7

ט שבט תשע"ז

05/02/2017

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

ח חשון תשפ"ג

 02/11/2022ו אב תשפ"ח

עמודה42

ע

7

מחזור טז

 29/07/2028ו אייר תשצ"ד

עעמודה52

מחזור יז

 25/04/2034ה שבט ת"ת

י שבט תשע"ז

06/02/2017

ט חשון תשפ"ג

 03/11/2022ז אב תשפ"ח

 30/07/2028ז אייר תשצ"ד

 26/04/2034ו שבט ת"ת

ביכורים ב

ב-ג

יא שבט תשע"ז

07/02/2017

י חשון תשפ"ג

 04/11/2022ח אב תשפ"ח

 31/07/2028ח אייר תשצ"ד

 27/04/2034ז שבט ת"ת

ביכורים ב

ד-ה

יב שבט תשע"ז

08/02/2017

יא חשון תשפ"ג

 05/11/2022ט אב תשפ"ח

 01/08/2028ט אייר תשצ"ד

 28/04/2034ח שבט ת"ת

ביכורים ב

ו-ז

יג שבט תשע"ז

09/02/2017

יב חשון תשפ"ג

 06/11/2022י אב תשפ"ח

 02/08/2028י אייר תשצ"ד

 29/04/2034ט שבט ת"ת

ביכורים ב

ח-ט

יד שבט תשע"ז

10/02/2017

יג חשון תשפ"ג

 07/11/2022יא אב תשפ"ח

 03/08/2028יא אייר תשצ"ד

 30/04/2034י שבט ת"ת

ביכורים ב

י-יא

טו שבט תשע"ז

11/02/2017

יד חשון תשפ"ג

 08/11/2022יב אב תשפ"ח

 04/08/2028יב אייר תשצ"ד

 01/05/2034יא שבט ת"ת

ביכורים ג

א-ב

טז שבט תשע"ז

12/02/2017

טו חשון תשפ"ג

 09/11/2022יג אב תשפ"ח

 05/08/2028יג אייר תשצ"ד

 02/05/2034יב שבט ת"ת

ביכורים ג

ג-ד

יז שבט תשע"ז

13/02/2017

טז חשון תשפ"ג

 10/11/2022יד אב תשפ"ח

 06/08/2028יד אייר תשצ"ד

 03/05/2034יג שבט ת"ת

ביכורים ג

ה-ו

יח שבט תשע"ז

14/02/2017

יז חשון תשפ"ג

 11/11/2022טו אב תשפ"ח

 07/08/2028טו אייר תשצ"ד

 04/05/2034יד שבט ת"ת

ביכורים ג

ז-ח

יט שבט תשע"ז

15/02/2017

יח חשון תשפ"ג

 12/11/2022טז אב תשפ"ח

 08/08/2028טז אייר תשצ"ד

 05/05/2034טו שבט ת"ת

ביכורים ג

ט-י

כ שבט תשע"ז

16/02/2017

יט חשון תשפ"ג

 13/11/2022יז אב תשפ"ח

 09/08/2028יז אייר תשצ"ד

 06/05/2034טז שבט ת"ת

ביכורים ג

יא-יב כא שבט תשע"ז

17/02/2017

כ חשון תשפ"ג

 14/11/2022יח אב תשפ"ח

 10/08/2028יח אייר תשצ"ד

 07/05/2034יז שבט ת"ת

ביכורים ד

א-ב

כב שבט תשע"ז

18/02/2017

כא חשון תשפ"ג

 15/11/2022יט אב תשפ"ח

 11/08/2028יט אייר תשצ"ד

 08/05/2034יח שבט ת"ת

ביכורים ד

ג-ד

כג שבט תשע"ז

19/02/2017

כב חשון תשפ"ג

 16/11/2022כ אב תשפ"ח

 12/08/2028כ אייר תשצ"ד

 09/05/2034יט שבט ת"ת

ביכורים-שד-א*(ה-א

כד שבט תשע"ז

20/02/2017

כג חשון תשפ"ג

 17/11/2022כא אב תשפ"ח

 13/08/2028כא אייר תשצ"ד

 10/05/2034כ שבט ת"ת

שבת

א

ב-ג

כה שבט תשע"ז

21/02/2017

כד חשון תשפ"ג

 18/11/2022כב אב תשפ"ח

 14/08/2028כב אייר תשצ"ד

 11/05/2034כא שבט ת"ת

שבת

א

ד-ה

כו שבט תשע"ז

22/02/2017

כה חשון תשפ"ג

 19/11/2022כג אב תשפ"ח

 15/08/2028כג אייר תשצ"ד

 12/05/2034כב שבט ת"ת

שבת

א

ו-ז

כז שבט תשע"ז

23/02/2017

כו חשון תשפ"ג

 20/11/2022כד אב תשפ"ח

 16/08/2028כד אייר תשצ"ד

 13/05/2034כג שבט ת"ת

שבת

א

ח-ט

כח שבט תשע"ז

24/02/2017

כז חשון תשפ"ג

 21/11/2022כה אב תשפ"ח

 17/08/2028כה אייר תשצ"ד

 14/05/2034כד שבט ת"ת

שבת

א

י-יא

כט שבט תשע"ז

25/02/2017

כח חשון תשפ"ג

 22/11/2022כו אב תשפ"ח

 18/08/2028כו אייר תשצ"ד

 15/05/2034כה שבט ת"ת

שבת

ב

א-ב

ל שבט תשע"ז

26/02/2017

כט חשון תשפ"ג

 23/11/2022כז אב תשפ"ח

 19/08/2028כז אייר תשצ"ד

 16/05/2034כו שבט ת"ת

שבת

ב

ג-ד

א אדר תשע"ז

27/02/2017

ל חשון תשפ"ג

 24/11/2022כח אב תשפ"ח

 20/08/2028כח אייר תשצ"ד

 17/05/2034כז שבט ת"ת

שבת

ב

ה-ו

ב אדר תשע"ז

28/02/2017

א כסלו תשפ"ג

 25/11/2022כט אב תשפ"ח

 21/08/2028כט אייר תשצ"ד

 18/05/2034כח שבט ת"ת

שבת

ב-ג ז-א

ג אדר תשע"ז

01/03/2017

ב כסלו תשפ"ג

 26/11/2022ל אב תשפ"ח

 22/08/2028א סיון תשצ"ד

 19/05/2034כט שבט ת"ת

שבת

ג

ב-ג

ד אדר תשע"ז

02/03/2017

ג כסלו תשפ"ג

 27/11/2022א אלול תשפ"ח

 23/08/2028ב סיון תשצ"ד

 20/05/2034ל שבט ת"ת

שבת

ג

ד-ה

ה אדר תשע"ז

03/03/2017

ד כסלו תשפ"ג

 28/11/2022ב אלול תשפ"ח

 24/08/2028ג סיון תשצ"ד

 21/05/2034א אדר ת"ת

שבת

ג-ד ו-א

ו אדר תשע"ז

04/03/2017

ה כסלו תשפ"ג

 29/11/2022ג אלול תשפ"ח

 25/08/2028ד סיון תשצ"ד

 22/05/2034ב אדר ת"ת

שבת

ד-ה ב-א

ז אדר תשע"ז

05/03/2017

ו כסלו תשפ"ג

 30/11/2022ד אלול תשפ"ח

 26/08/2028ה סיון תשצ"ד

 23/05/2034ג אדר ת"ת

שבת

ב-ג

ח אדר תשע"ז

06/03/2017

ז כסלו תשפ"ג

 01/12/2022ה אלול תשפ"ח

 27/08/2028ו סיון תשצ"ד

 24/05/2034ד אדר ת"ת

ה

שבת

ה-ו ד-א

ט אדר תשע"ז

07/03/2017

ח כסלו תשפ"ג

 02/12/2022ו אלול תשפ"ח

 28/08/2028ז סיון תשצ"ד

 25/05/2034ה אדר ת"ת

שבת

ו

ב-ג

י אדר תשע"ז

08/03/2017

ט כסלו תשפ"ג

 03/12/2022ז אלול תשפ"ח

 29/08/2028ח סיון תשצ"ד

 26/05/2034ו אדר ת"ת

שבת

ו

ד-ה

יא אדר תשע"ז

09/03/2017

י כסלו תשפ"ג

 04/12/2022ח אלול תשפ"ח

 30/08/2028ט סיון תשצ"ד

 27/05/2034ז אדר ת"ת

שבת

ו

ו-ז

יב אדר תשע"ז

10/03/2017

יא כסלו תשפ"ג

 05/12/2022ט אלול תשפ"ח

 31/08/2028י סיון תשצ"ד

 28/05/2034ח אדר ת"ת

שבת

ו

ח-ט

יג אדר תשע"ז

11/03/2017

יב כסלו תשפ"ג

 06/12/2022י אלול תשפ"ח

 01/09/2028יא סיון תשצ"ד

 29/05/2034ט אדר ת"ת

שבת

ו-ז

י-א

יד אדר תשע"ז

12/03/2017

יג כסלו תשפ"ג

 07/12/2022יא אלול תשפ"ח

 02/09/2028יב סיון תשצ"ד

 30/05/2034י אדר ת"ת

שבת

ז

ב-ג

טו אדר תשע"ז

13/03/2017

יד כסלו תשפ"ג

 08/12/2022יב אלול תשפ"ח

 03/09/2028יג סיון תשצ"ד

 31/05/2034יא אדר ת"ת

שבת

ז-ח ד-א

טז אדר תשע"ז

14/03/2017

טו כסלו תשפ"ג

 09/12/2022יג אלול תשפ"ח

 04/09/2028יד סיון תשצ"ד

 01/06/2034יב אדר ת"ת

שבת

ח

ב-ג

יז אדר תשע"ז

15/03/2017

טז כסלו תשפ"ג

 10/12/2022יד אלול תשפ"ח

 05/09/2028טו סיון תשצ"ד

 02/06/2034יג אדר ת"ת

שבת

ח

ד-ה

יח אדר תשע"ז

16/03/2017

יז כסלו תשפ"ג

 11/12/2022טו אלול תשפ"ח

 06/09/2028טז סיון תשצ"ד

 03/06/2034יד אדר ת"ת

שבת

ח

ו-ז

יט אדר תשע"ז

17/03/2017

יח כסלו תשפ"ג

 12/12/2022טז אלול תשפ"ח

 07/09/2028יז סיון תשצ"ד

 04/06/2034טו אדר ת"ת

שבת

ט

א-ב

כ אדר תשע"ז

18/03/2017

יט כסלו תשפ"ג

 13/12/2022יז אלול תשפ"ח

 08/09/2028יח סיון תשצ"ד

 05/06/2034טז אדר ת"ת

שבת

ט

ג-ד

כא אדר תשע"ז

19/03/2017

כ כסלו תשפ"ג

 14/12/2022יח אלול תשפ"ח

 09/09/2028יט סיון תשצ"ד

 06/06/2034יז אדר ת"ת

שבת

ט

ה-ו

כב אדר תשע"ז

20/03/2017

כא כסלו תשפ"ג

 15/12/2022יט אלול תשפ"ח

 10/09/2028כ סיון תשצ"ד

 07/06/2034יח אדר ת"ת

שבת

ט-י ז-א

כג אדר תשע"ז

21/03/2017

כב כסלו תשפ"ג

 16/12/2022כ אלול תשפ"ח

 11/09/2028כא סיון תשצ"ד

 08/06/2034יט אדר ת"ת

שבת

י

ב-ג

כד אדר תשע"ז

22/03/2017

כג כסלו תשפ"ג

 17/12/2022כא אלול תשפ"ח

 12/09/2028כב סיון תשצ"ד

 09/06/2034כ אדר ת"ת

שבת

י

ד-ה

כה אדר תשע"ז

23/03/2017

כד כסלו תשפ"ג

 18/12/2022כב אלול תשפ"ח

 13/09/2028כג סיון תשצ"ד

 10/06/2034כא אדר ת"ת

שבת

י-יא ו-א

כו אדר תשע"ז

24/03/2017

כה כסלו תשפ"ג

 19/12/2022כג אלול תשפ"ח

 14/09/2028כד סיון תשצ"ד

 11/06/2034כב אדר ת"ת

שבת

יא

ב-ג

כז אדר תשע"ז

25/03/2017

כו כסלו תשפ"ג

 20/12/2022כד אלול תשפ"ח

 15/09/2028כה סיון תשצ"ד

 12/06/2034כג אדר ת"ת

שבת

יא

ד-ה

כח אדר תשע"ז

26/03/2017

כז כסלו תשפ"ג

 21/12/2022כה אלול תשפ"ח

 16/09/2028כו סיון תשצ"ד

 13/06/2034כד אדר ת"ת

שבת

יא-יב ו-א

כט אדר תשע"ז

27/03/2017

כח כסלו תשפ"ג

 22/12/2022כו אלול תשפ"ח

 17/09/2028כז סיון תשצ"ד

 14/06/2034כה אדר ת"ת

שבת

ב-ג

א ניסן תשע"ז

28/03/2017

כט כסלו תשפ"ג

 23/12/2022כז אלול תשפ"ח

 18/09/2028כח סיון תשצ"ד

 15/06/2034כו אדר ת"ת

יב
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
שבת

יב

ד-ה

מחזור יג

עמודה7

ב ניסן תשע"ז

29/03/2017

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

8

מחזור טז

ל כסלו תשפ"ג

 24/12/2022כח אלול תשפ"ח

 19/09/2028כט סיון תשצ"ד

עעמודה52

מחזור יז

 16/06/2034כז אדר ת"ת

שבת

יב-יג ו-א

ג ניסן תשע"ז

30/03/2017

א טבת תשפ"ג

 25/12/2022כט אלול תשפ"ח

 20/09/2028ל סיון תשצ"ד

 17/06/2034כח אדר ת"ת

שבת

יג

ב-ג

ד ניסן תשע"ז

31/03/2017

ב טבת תשפ"ג

 26/12/2022א תשרי תשפ"ט

 21/09/2028א תמוז תשצ"ד

 18/06/2034כט אדר ת"ת

שבת

יג

ד-ה

ה ניסן תשע"ז

01/04/2017

ג טבת תשפ"ג

 27/12/2022ב תשרי תשפ"ט

 22/09/2028ב תמוז תשצ"ד

 19/06/2034א ניסן ת"ת

שבת

יג

ו-ז

ו ניסן תשע"ז

02/04/2017

ד טבת תשפ"ג

 28/12/2022ג תשרי תשפ"ט

 23/09/2028ג תמוז תשצ"ד

 20/06/2034ב ניסן ת"ת

שבת

יד

א-ב

ז ניסן תשע"ז

03/04/2017

ה טבת תשפ"ג

 29/12/2022ד תשרי תשפ"ט

 24/09/2028ד תמוז תשצ"ד

 21/06/2034ג ניסן ת"ת

שבת

יד

ג-ד

ח ניסן תשע"ז

04/04/2017

ו טבת תשפ"ג

 30/12/2022ה תשרי תשפ"ט

 25/09/2028ה תמוז תשצ"ד

 22/06/2034ד ניסן ת"ת

שבת

טו

א-ב

ט ניסן תשע"ז

05/04/2017

ז טבת תשפ"ג

 31/12/2022ו תשרי תשפ"ט

 26/09/2028ו תמוז תשצ"ד

 23/06/2034ה ניסן ת"ת

שבת

טו-ט ג-א

י ניסן תשע"ז

06/04/2017

ח טבת תשפ"ג

 01/01/2023ז תשרי תשפ"ט

 27/09/2028ז תמוז תשצ"ד

 24/06/2034ו ניסן ת"ת

שבת

טז

ב-ג

יא ניסן תשע"ז

07/04/2017

ט טבת תשפ"ג

 02/01/2023ח תשרי תשפ"ט

 28/09/2028ח תמוז תשצ"ד

 25/06/2034ז ניסן ת"ת

שבת

טז

ד-ה

יב ניסן תשע"ז

08/04/2017

י טבת תשפ"ג

 03/01/2023ט תשרי תשפ"ט

 29/09/2028ט תמוז תשצ"ד

 26/06/2034ח ניסן ת"ת

שבת

טז

ו-ז

יג ניסן תשע"ז

09/04/2017

יא טבת תשפ"ג

 04/01/2023י תשרי תשפ"ט

 30/09/2028י תמוז תשצ"ד

 27/06/2034ט ניסן ת"ת

שבת

טז-יז ח-א

יד ניסן תשע"ז

10/04/2017

יב טבת תשפ"ג

 05/01/2023יא תשרי תשפ"ט

 01/10/2028יא תמוז תשצ"ד

 28/06/2034י ניסן ת"ת

שבת

יז

ב-ג

טו ניסן תשע"ז

11/04/2017

יג טבת תשפ"ג

 06/01/2023יב תשרי תשפ"ט

 02/10/2028יב תמוז תשצ"ד

 29/06/2034יא ניסן ת"ת

שבת

יז

ד-ה

טז ניסן תשע"ז

12/04/2017

יד טבת תשפ"ג

 07/01/2023יג תשרי תשפ"ט

 03/10/2028יג תמוז תשצ"ד

 30/06/2034יב ניסן ת"ת

ו-ז

שבת

יז

יז ניסן תשע"ז

13/04/2017

טו טבת תשפ"ג

 08/01/2023יד תשרי תשפ"ט

 04/10/2028יד תמוז תשצ"ד

 01/07/2034יג ניסן ת"ת

שבת

יז-יח ח-א

יח ניסן תשע"ז

14/04/2017

טז טבת תשפ"ג

 09/01/2023טו תשרי תשפ"ט  05/10/2028טו תמוז תשצ"ד

 02/07/2034יד ניסן ת"ת

שבת

יח

ב-ג

יט ניסן תשע"ז

15/04/2017

יז טבת תשפ"ג

 10/01/2023טז תשרי תשפ"ט  06/10/2028טז תמוז תשצ"ד

 03/07/2034טו ניסן ת"ת

שבת

יט

א-ב

כ ניסן תשע"ז

16/04/2017

יח טבת תשפ"ג

 11/01/2023יז תשרי תשפ"ט

 07/10/2028יז תמוז תשצ"ד

 04/07/2034טז ניסן ת"ת

שבת

יט

ג-ד

כא ניסן תשע"ז

17/04/2017

יט טבת תשפ"ג

 12/01/2023יח תשרי תשפ"ט

 08/10/2028יח תמוז תשצ"ד

 05/07/2034יז ניסן ת"ת

שבת

יט

ה-ו

כב ניסן תשע"ז

18/04/2017

כ טבת תשפ"ג

 13/01/2023יט תשרי תשפ"ט

 09/10/2028יט תמוז תשצ"ד

 06/07/2034יח ניסן ת"ת

שבת

כ

א-ב

כג ניסן תשע"ז

19/04/2017

כא טבת תשפ"ג

 14/01/2023כ תשרי תשפ"ט

 10/10/2028כ תמוז תשצ"ד

 07/07/2034יט ניסן ת"ת

שבת

כ

ג-ד

כד ניסן תשע"ז

20/04/2017

כב טבת תשפ"ג

 15/01/2023כא תשרי תשפ"ט  11/10/2028כא תמוז תשצ"ד

 08/07/2034כ ניסן ת"ת

שבת

כ-כא ה-א

כה ניסן תשע"ז

21/04/2017

כג טבת תשפ"ג

 16/01/2023כב תשרי תשפ"ט  12/10/2028כב תמוז תשצ"ד

 09/07/2034כא ניסן ת"ת

שבת

כא ב-ג

כו ניסן תשע"ז

22/04/2017

כד טבת תשפ"ג

 17/01/2023כג תשרי תשפ"ט  13/10/2028כג תמוז תשצ"ד

 10/07/2034כב ניסן ת"ת

שבת

כב א-ב

כז ניסן תשע"ז

23/04/2017

כה טבת תשפ"ג

 18/01/2023כד תשרי תשפ"ט  14/10/2028כד תמוז תשצ"ד

 11/07/2034כג ניסן ת"ת

שבת

כב ג-ד

כח ניסן תשע"ז

24/04/2017

כו טבת תשפ"ג

 19/01/2023כה תשרי תשפ"ט  15/10/2028כה תמוז תשצ"ד

 12/07/2034כד ניסן ת"ת

שבת

כב ה-ו

כט ניסן תשע"ז

25/04/2017

כז טבת תשפ"ג

 20/01/2023כו תשרי תשפ"ט

 16/10/2028כו תמוז תשצ"ד

 13/07/2034כה ניסן ת"ת

שבת

כג

א-ב

ל ניסן תשע"ז

26/04/2017

כח טבת תשפ"ג

 21/01/2023כז תשרי תשפ"ט

 17/10/2028כז תמוז תשצ"ד

 14/07/2034כו ניסן ת"ת

שבת

כג

ג-ד

א אייר תשע"ז

27/04/2017

כט טבת תשפ"ג

 22/01/2023כח תשרי תשפ"ט  18/10/2028כח תמוז תשצ"ד

 15/07/2034כז ניסן ת"ת

 23/01/2023כט תשרי תשפ"ט  19/10/2028כט תמוז תשצ"ד

 16/07/2034כח ניסן ת"ת

שבת

כג-כדה-א

ב אייר תשע"ז

28/04/2017

א שבט תשפ"ג

שבת

כד

ב-ג

ג אייר תשע"ז

29/04/2017

ב שבט תשפ"ג

 24/01/2023ל תשרי תשפ"ט

 20/10/2028א אב תשצ"ד

 17/07/2034כט ניסן ת"ת

שבת

כד ד-ה

ד אייר תשע"ז

30/04/2017

ג שבט תשפ"ג

 25/01/2023א חשון תשפ"ט

 21/10/2028ב אב תשצ"ד

 18/07/2034ל ניסן ת"ת

עירובין

א

א-ב

ה אייר תשע"ז

01/05/2017

ד שבט תשפ"ג

 26/01/2023ב חשון תשפ"ט

 22/10/2028ג אב תשצ"ד

 19/07/2034א אייר ת"ת

עירובין

א

ג-ד

ו אייר תשע"ז

02/05/2017

ה שבט תשפ"ג

 27/01/2023ג חשון תשפ"ט

 23/10/2028ד אב תשצ"ד

 20/07/2034ב אייר ת"ת

עירובין

א

ה-ו

ז אייר תשע"ז

03/05/2017

ו שבט תשפ"ג

 28/01/2023ד חשון תשפ"ט

 24/10/2028ה אב תשצ"ד

 21/07/2034ג אייר ת"ת

עירובין

א

ז-ח

ח אייר תשע"ז

04/05/2017

ז שבט תשפ"ג

 29/01/2023ה חשון תשפ"ט

 25/10/2028ו אב תשצ"ד

 22/07/2034ד אייר ת"ת

עירובין

א

ט-י

ט אייר תשע"ז

05/05/2017

ח שבט תשפ"ג

 30/01/2023ו חשון תשפ"ט

 26/10/2028ז אב תשצ"ד

 23/07/2034ה אייר ת"ת

עירובין

ב

א-ב

י אייר תשע"ז

06/05/2017

ט שבט תשפ"ג

 31/01/2023ז חשון תשפ"ט

 27/10/2028ח אב תשצ"ד

 24/07/2034ו אייר ת"ת

עירובין

ב

ג-ד

יא אייר תשע"ז

07/05/2017

י שבט תשפ"ג

 01/02/2023ח חשון תשפ"ט

 28/10/2028ט אב תשצ"ד

 25/07/2034ז אייר ת"ת

עירובין

ב

ה-ו

יב אייר תשע"ז

08/05/2017

יא שבט תשפ"ג

 02/02/2023ט חשון תשפ"ט

 29/10/2028י אב תשצ"ד

 26/07/2034ח אייר ת"ת

עירובין

ג

א-ב

יג אייר תשע"ז

09/05/2017

יב שבט תשפ"ג

 03/02/2023י חשון תשפ"ט

 30/10/2028יא אב תשצ"ד

 27/07/2034ט אייר ת"ת

עירובין

ג

ג-ד

יד אייר תשע"ז

10/05/2017

יג שבט תשפ"ג

 04/02/2023יא חשון תשפ"ט

 31/10/2028יב אב תשצ"ד

 28/07/2034י אייר ת"ת

עירובין

ג

ה-ו

טו אייר תשע"ז

11/05/2017

יד שבט תשפ"ג

 05/02/2023יב חשון תשפ"ט

 01/11/2028יג אב תשצ"ד

 29/07/2034יא אייר ת"ת

ז-ח

עירובין

ג

טז אייר תשע"ז

12/05/2017

טו שבט תשפ"ג

 06/02/2023יג חשון תשפ"ט

 02/11/2028יד אב תשצ"ד

 30/07/2034יב אייר ת"ת

עירובין

ג-ד ט-א

יז אייר תשע"ז

13/05/2017

טז שבט תשפ"ג

 07/02/2023יד חשון תשפ"ט

 03/11/2028טו אב תשצ"ד

 31/07/2034יג אייר ת"ת

עירובין

ד

ב-ג

יח אייר תשע"ז

14/05/2017

יז שבט תשפ"ג

 08/02/2023טו חשון תשפ"ט

 04/11/2028טז אב תשצ"ד

 01/08/2034יד אייר ת"ת

עירובין

ד

ד-ה

יט אייר תשע"ז

15/05/2017

יח שבט תשפ"ג

 09/02/2023טז חשון תשפ"ט

 05/11/2028יז אב תשצ"ד

 02/08/2034טו אייר ת"ת

עירובין

ד

ו-ז

כ אייר תשע"ז

16/05/2017

יט שבט תשפ"ג

 10/02/2023יז חשון תשפ"ט

 06/11/2028יח אב תשצ"ד

 03/08/2034טז אייר ת"ת

עירובין

ד

ח-ט

כא אייר תשע"ז

17/05/2017

כ שבט תשפ"ג

 11/02/2023יח חשון תשפ"ט

 07/11/2028יט אב תשצ"ד

 04/08/2034יז אייר ת"ת

עירובין

ד

י-יא

כב אייר תשע"ז

18/05/2017

כא שבט תשפ"ג

 12/02/2023יט חשון תשפ"ט

 08/11/2028כ אב תשצ"ד

 05/08/2034יח אייר ת"ת

עירובין

ה

א-ב

כג אייר תשע"ז

19/05/2017

כב שבט תשפ"ג

 13/02/2023כ חשון תשפ"ט

 09/11/2028כא אב תשצ"ד

 06/08/2034יט אייר ת"ת
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
עירובין

ה

ג-ד

מחזור יג

עמודה7

כד אייר תשע"ז

20/05/2017

ע

מחזור יד

כג שבט תשפ"ג

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

9

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 07/08/2034כ אייר ת"ת

 14/02/2023כא חשון תשפ"ט

 10/11/2028כב אב תשצ"ד

עירובין

ה

ה-ו

כה אייר תשע"ז

21/05/2017

כד שבט תשפ"ג

 15/02/2023כב חשון תשפ"ט

 11/11/2028כג אב תשצ"ד

 08/08/2034כא אייר ת"ת

עירובין

ה

ז-ח

כו אייר תשע"ז

22/05/2017

כה שבט תשפ"ג

 16/02/2023כג חשון תשפ"ט

 12/11/2028כד אב תשצ"ד

 09/08/2034כב אייר ת"ת

עירובין

ה-ו ט-א

כז אייר תשע"ז

23/05/2017

כו שבט תשפ"ג

 17/02/2023כד חשון תשפ"ט

 13/11/2028כה אב תשצ"ד

 10/08/2034כג אייר ת"ת

עירובין

ו

ב-ג

כח אייר תשע"ז

24/05/2017

כז שבט תשפ"ג

 18/02/2023כה חשון תשפ"ט

 14/11/2028כו אב תשצ"ד

 11/08/2034כד אייר ת"ת

עירובין

ו

ד-ה

כט אייר תשע"ז

25/05/2017

כח שבט תשפ"ג

 19/02/2023כו חשון תשפ"ט

 15/11/2028כז אב תשצ"ד

 12/08/2034כה אייר ת"ת

עירובין

ו

ו-ז

א סיון תשע"ז

26/05/2017

כט שבט תשפ"ג

 20/02/2023כז חשון תשפ"ט

 16/11/2028כח אב תשצ"ד

 13/08/2034כו אייר ת"ת

עירובין

ו

ח-ט

ב סיון תשע"ז

27/05/2017

ל שבט תשפ"ג

 21/02/2023כח חשון תשפ"ט

 17/11/2028כט אב תשצ"ד

 14/08/2034כז אייר ת"ת

 22/02/2023כט חשון תשפ"ט  18/11/2028ל אב תשצ"ד

עירובין

ו-ז

י-א

ג סיון תשע"ז

28/05/2017

א אדר תשפ"ג

עירובין

ז

ב-ג

ד סיון תשע"ז

29/05/2017

ב אדר תשפ"ג

 23/02/2023א כסלו תשפ"ט

 19/11/2028א אלול תשצ"ד

 16/08/2034כט אייר ת"ת

 15/08/2034כח אייר ת"ת

עירובין

ז

ד-ה

ה סיון תשע"ז

30/05/2017

ג אדר תשפ"ג

 24/02/2023ב כסלו תשפ"ט

 20/11/2028ב אלול תשצ"ד

 17/08/2034א סיון ת"ת

עירובין

ז

ו-ז

ו סיון תשע"ז

31/05/2017

ד אדר תשפ"ג

 25/02/2023ג כסלו תשפ"ט

 21/11/2028ג אלול תשצ"ד

 18/08/2034ב סיון ת"ת

עירובין

ז

ח-ט

ז סיון תשע"ז

01/06/2017

ה אדר תשפ"ג

 26/02/2023ד כסלו תשפ"ט

 22/11/2028ד אלול תשצ"ד

 19/08/2034ג סיון ת"ת

עירובין

ז

י-יא

ח סיון תשע"ז

02/06/2017

ו אדר תשפ"ג

 27/02/2023ה כסלו תשפ"ט

 23/11/2028ה אלול תשצ"ד

 20/08/2034ד סיון ת"ת

עירובין

ח

א-ב

ט סיון תשע"ז

03/06/2017

ז אדר תשפ"ג

 28/02/2023ו כסלו תשפ"ט

 24/11/2028ו אלול תשצ"ד

 21/08/2034ה סיון ת"ת

עירובין

ח

ג-ד

י סיון תשע"ז

04/06/2017

ח אדר תשפ"ג

 01/03/2023ז כסלו תשפ"ט

 25/11/2028ז אלול תשצ"ד

 22/08/2034ו סיון ת"ת

עירובין

ח

ה-ו

יא סיון תשע"ז

05/06/2017

ט אדר תשפ"ג

 02/03/2023ח כסלו תשפ"ט

 26/11/2028ח אלול תשצ"ד

 23/08/2034ז סיון ת"ת

עירובין

ח

ז-ח

יב סיון תשע"ז

06/06/2017

י אדר תשפ"ג

 03/03/2023ט כסלו תשפ"ט

 27/11/2028ט אלול תשצ"ד

 24/08/2034ח סיון ת"ת

עירובין

ח

ט-י

יג סיון תשע"ז

07/06/2017

יא אדר תשפ"ג

 04/03/2023י כסלו תשפ"ט

 28/11/2028י אלול תשצ"ד

 25/08/2034ט סיון ת"ת

עירובין

ח-ט יא-א

יד סיון תשע"ז

08/06/2017

יב אדר תשפ"ג

 05/03/2023יא כסלו תשפ"ט

 29/11/2028יא אלול תשצ"ד

 26/08/2034י סיון ת"ת

עירובין

ט

ב-ג

טו סיון תשע"ז

09/06/2017

יג אדר תשפ"ג

 06/03/2023יב כסלו תשפ"ט

 30/11/2028יב אלול תשצ"ד

 27/08/2034יא סיון ת"ת

עירובין

ט-י ד-א

טז סיון תשע"ז

10/06/2017

יד אדר תשפ"ג

 07/03/2023יג כסלו תשפ"ט

 01/12/2028יג אלול תשצ"ד

 28/08/2034יב סיון ת"ת

עירובין

י

ב-ג

יז סיון תשע"ז

11/06/2017

טו אדר תשפ"ג

 08/03/2023יד כסלו תשפ"ט

 02/12/2028יד אלול תשצ"ד

 29/08/2034יג סיון ת"ת

עירובין

י

ד-ה

יח סיון תשע"ז

12/06/2017

טז אדר תשפ"ג

 09/03/2023טו כסלו תשפ"ט

 03/12/2028טו אלול תשצ"ד

 30/08/2034יד סיון ת"ת

עירובין

י

ו-ז

יט סיון תשע"ז

13/06/2017

יז אדר תשפ"ג

 10/03/2023טז כסלו תשפ"ט

 04/12/2028טז אלול תשצ"ד

 31/08/2034טו סיון ת"ת

עירובין

י

ח-ט

כ סיון תשע"ז

14/06/2017

יח אדר תשפ"ג

 11/03/2023יז כסלו תשפ"ט

 05/12/2028יז אלול תשצ"ד

 01/09/2034טז סיון ת"ת

עירובין

י

י-יא

כא סיון תשע"ז

15/06/2017

יט אדר תשפ"ג

 12/03/2023יח כסלו תשפ"ט

 06/12/2028יח אלול תשצ"ד

 02/09/2034יז סיון ת"ת

עירובין

י

יב-יג

כב סיון תשע"ז

16/06/2017

כ אדר תשפ"ג

 13/03/2023יט כסלו תשפ"ט

 07/12/2028יט אלול תשצ"ד

 03/09/2034יח סיון ת"ת

עירובין

י

יד-טו כג סיון תשע"ז

17/06/2017

כא אדר תשפ"ג

 14/03/2023כ כסלו תשפ"ט

 08/12/2028כ אלול תשצ"ד

 04/09/2034יט סיון ת"ת

פסחים א

א-ב

כד סיון תשע"ז

18/06/2017

כב אדר תשפ"ג

 15/03/2023כא כסלו תשפ"ט

 09/12/2028כא אלול תשצ"ד

 05/09/2034כ סיון ת"ת

פסחים א

ג-ד

כה סיון תשע"ז

19/06/2017

כג אדר תשפ"ג

 16/03/2023כב כסלו תשפ"ט

 10/12/2028כב אלול תשצ"ד

 06/09/2034כא סיון ת"ת

פסחים א

ה-ו

כו סיון תשע"ז

20/06/2017

כד אדר תשפ"ג

 17/03/2023כג כסלו תשפ"ט

 11/12/2028כג אלול תשצ"ד

 07/09/2034כב סיון ת"ת

פסחים א-ב ז-א

כז סיון תשע"ז

21/06/2017

כה אדר תשפ"ג

 18/03/2023כד כסלו תשפ"ט

 12/12/2028כד אלול תשצ"ד

 08/09/2034כג סיון ת"ת

פסחים ב

ב-ג

כח סיון תשע"ז

22/06/2017

כו אדר תשפ"ג

 19/03/2023כה כסלו תשפ"ט

 13/12/2028כה אלול תשצ"ד

 09/09/2034כד סיון ת"ת

פסחים ב

ד-ה

כט סיון תשע"ז

23/06/2017

כז אדר תשפ"ג

 20/03/2023כו כסלו תשפ"ט

 14/12/2028כו אלול תשצ"ד

 10/09/2034כה סיון ת"ת

פסחים ב

ו-ז

ל סיון תשע"ז

24/06/2017

כח אדר תשפ"ג

 21/03/2023כז כסלו תשפ"ט

 15/12/2028כז אלול תשצ"ד

 11/09/2034כו סיון ת"ת

א תמוז תשע"ז

25/06/2017

כט אדר תשפ"ג

 22/03/2023כח כסלו תשפ"ט

 16/12/2028כח אלול תשצ"ד

 12/09/2034כז סיון ת"ת

פסחים ב-ג ח-א
פסחים ג

ב-ג

ב תמוז תשע"ז

26/06/2017

א ניסן תשפ"ג

 23/03/2023כט כסלו תשפ"ט  17/12/2028כט אלול תשצ"ד

 13/09/2034כח סיון ת"ת

פסחים ג

ד-ה

ג תמוז תשע"ז

27/06/2017

ב ניסן תשפ"ג

 24/03/2023ל כסלו תשפ"ט

 18/12/2028א תשרי תשצ"ה

 14/09/2034כט סיון ת"ת

פסחים ג

ו-ז

ד תמוז תשע"ז

28/06/2017

ג ניסן תשפ"ג

 25/03/2023א טבת תשפ"ט

 19/12/2028ב תשרי תשצ"ה

 15/09/2034ל סיון ת"ת

פסחים ג-ד ח-א

ה תמוז תשע"ז

29/06/2017

ד ניסן תשפ"ג

 26/03/2023ב טבת תשפ"ט

 20/12/2028ג תשרי תשצ"ה

 16/09/2034א תמוז ת"ת

פסחים ד

ב-ג

ו תמוז תשע"ז

30/06/2017

ה ניסן תשפ"ג

 27/03/2023ג טבת תשפ"ט

 21/12/2028ד תשרי תשצ"ה

 17/09/2034ב תמוז ת"ת

פסחים ד

ד-ה

ז תמוז תשע"ז

01/07/2017

ו ניסן תשפ"ג

 28/03/2023ד טבת תשפ"ט

 22/12/2028ה תשרי תשצ"ה

 18/09/2034ג תמוז ת"ת

פסחים ד

ו-ז

ח תמוז תשע"ז

02/07/2017

ז ניסן תשפ"ג

 29/03/2023ה טבת תשפ"ט

 23/12/2028ו תשרי תשצ"ה

 19/09/2034ד תמוז ת"ת

פסחים ד

ח-ט

ט תמוז תשע"ז

03/07/2017

ח ניסן תשפ"ג

 30/03/2023ו טבת תשפ"ט

 24/12/2028ז תשרי תשצ"ה

 20/09/2034ה תמוז ת"ת

פסחים ה

א-ב

י תמוז תשע"ז

04/07/2017

ט ניסן תשפ"ג

 31/03/2023ז טבת תשפ"ט

 25/12/2028ח תשרי תשצ"ה

 21/09/2034ו תמוז ת"ת

פסחים ה

ג-ד

יא תמוז תשע"ז

05/07/2017

י ניסן תשפ"ג

 01/04/2023ח טבת תשפ"ט

 26/12/2028ט תשרי תשצ"ה

 22/09/2034ז תמוז ת"ת

פסחים ה

ה-ו

יב תמוז תשע"ז

06/07/2017

יא ניסן תשפ"ג

 02/04/2023ט טבת תשפ"ט

 27/12/2028י תשרי תשצ"ה

 23/09/2034ח תמוז ת"ת

פסחים ה

ז-ח

יג תמוז תשע"ז

07/07/2017

יב ניסן תשפ"ג

 03/04/2023י טבת תשפ"ט

 28/12/2028יא תשרי תשצ"ה

 24/09/2034ט תמוז ת"ת

פסחים ה

ט-י

יד תמוז תשע"ז

08/07/2017

יג ניסן תשפ"ג

 04/04/2023יא טבת תשפ"ט

 29/12/2028יב תשרי תשצ"ה

 25/09/2034י תמוז ת"ת

פסחים ו

א-ב

טו תמוז תשע"ז

09/07/2017

יד ניסן תשפ"ג

 05/04/2023יב טבת תשפ"ט

 30/12/2028יג תשרי תשצ"ה

 26/09/2034יא תמוז ת"ת

פסחים ו

ג-ד

טז תמוז תשע"ז

10/07/2017

טו ניסן תשפ"ג

 06/04/2023יג טבת תשפ"ט

 31/12/2028יד תשרי תשצ"ה

 27/09/2034יב תמוז ת"ת
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

ע

מחזור יד

מחזור יג

עמודה7

פסחים ו

ה-ו

יז תמוז תשע"ז

11/07/2017

טז ניסן תשפ"ג

עמודה32

ע

מחזור טו

 07/04/2023יד טבת תשפ"ט

עמודה42

ע

10

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 01/01/2029טו תשרי תשצ"ה

 28/09/2034יג תמוז ת"ת

פסחים ז

א-ב

יח תמוז תשע"ז

12/07/2017

יז ניסן תשפ"ג

 08/04/2023טו טבת תשפ"ט

 02/01/2029טז תשרי תשצ"ה

 29/09/2034יד תמוז ת"ת

פסחים ז

ג-ד

יט תמוז תשע"ז

13/07/2017

יח ניסן תשפ"ג

 09/04/2023טז טבת תשפ"ט

 03/01/2029יז תשרי תשצ"ה

 30/09/2034טו תמוז ת"ת

פסחים ז

ה-ו

כ תמוז תשע"ז

14/07/2017

יט ניסן תשפ"ג

 10/04/2023יז טבת תשפ"ט

 04/01/2029יח תשרי תשצ"ה

 01/10/2034טז תמוז ת"ת

פסחים ז

ז-ח

כא תמוז תשע"ז

15/07/2017

כ ניסן תשפ"ג

 11/04/2023יח טבת תשפ"ט

 05/01/2029יט תשרי תשצ"ה

 02/10/2034יז תמוז ת"ת

פסחים ז

ט-י

כב תמוז תשע"ז

16/07/2017

כא ניסן תשפ"ג

 12/04/2023יט טבת תשפ"ט

 06/01/2029כ תשרי תשצ"ה

 03/10/2034יח תמוז ת"ת

פסחים ז

יא-יב כג תמוז תשע"ז

17/07/2017

כב ניסן תשפ"ג

 13/04/2023כ טבת תשפ"ט

 07/01/2029כא תשרי תשצ"ה

 04/10/2034יט תמוז ת"ת

כד תמוז תשע"ז

18/07/2017

כג ניסן תשפ"ג

 14/04/2023כא טבת תשפ"ט

 08/01/2029כב תשרי תשצ"ה

 05/10/2034כ תמוז ת"ת

פסחים ח

ב-ג

כה תמוז תשע"ז

19/07/2017

כד ניסן תשפ"ג

 15/04/2023כב טבת תשפ"ט

 09/01/2029כג תשרי תשצ"ה

 06/10/2034כא תמוז ת"ת

פסחים ח

ד-ה

כו תמוז תשע"ז

20/07/2017

כה ניסן תשפ"ג

 16/04/2023כג טבת תשפ"ט

 10/01/2029כד תשרי תשצ"ה

 07/10/2034כב תמוז ת"ת

פסחים ח

ו-ז

כז תמוז תשע"ז

21/07/2017

כו ניסן תשפ"ג

 17/04/2023כד טבת תשפ"ט

 11/01/2029כה תשרי תשצ"ה

 08/10/2034כג תמוז ת"ת

כח תמוז תשע"ז

22/07/2017

כז ניסן תשפ"ג

 18/04/2023כה טבת תשפ"ט

 12/01/2029כו תשרי תשצ"ה

 09/10/2034כד תמוז ת"ת

פסחים ז-ח יג-א

פסחים ח-ט ח-א
פסחים ט

ב-ג

כט תמוז תשע"ז

23/07/2017

כח ניסן תשפ"ג

 19/04/2023כו טבת תשפ"ט

 13/01/2029כז תשרי תשצ"ה

 10/10/2034כה תמוז ת"ת

פסחים ט

ד-ה

א אב תשע"ז

24/07/2017

כט ניסן תשפ"ג

 20/04/2023כז טבת תשפ"ט

 14/01/2029כח תשרי תשצ"ה

 11/10/2034כו תמוז ת"ת

פסחים ט

ו-ז

ב אב תשע"ז

25/07/2017

ל ניסן תשפ"ג

 21/04/2023כח טבת תשפ"ט

 15/01/2029כט תשרי תשצ"ה

 12/10/2034כז תמוז ת"ת

פסחים ט

ח-ט

ג אב תשע"ז

26/07/2017

א אייר תשפ"ג

 22/04/2023כט טבת תשפ"ט

 16/01/2029ל תשרי תשצ"ה

 13/10/2034כח תמוז ת"ת

פסחים ט

י-יא

ד אב תשע"ז

27/07/2017

ב אייר תשפ"ג

 23/04/2023א שבט תשפ"ט

 17/01/2029א חשון תשצ"ה

 14/10/2034כט תמוז ת"ת

פסחים י

א-ב

ה אב תשע"ז

28/07/2017

ג אייר תשפ"ג

 24/04/2023ב שבט תשפ"ט

 18/01/2029ב חשון תשצ"ה

 15/10/2034א אב ת"ת

פסחים י

ג-ד

ו אב תשע"ז

29/07/2017

ד אייר תשפ"ג

 25/04/2023ג שבט תשפ"ט

 19/01/2029ג חשון תשצ"ה

 16/10/2034ב אב ת"ת

פסחים י

ה-ו

ז אב תשע"ז

30/07/2017

ה אייר תשפ"ג

 26/04/2023ד שבט תשפ"ט

 20/01/2029ד חשון תשצ"ה

 17/10/2034ג אב ת"ת

פסחים י

ז-ח

ח אב תשע"ז

31/07/2017

ו אייר תשפ"ג

 27/04/2023ה שבט תשפ"ט

 21/01/2029ה חשון תשצ"ה

 18/10/2034ד אב ת"ת

פסחים-שי-א ט-א

ט אב תשע"ז

01/08/2017

ז אייר תשפ"ג

 28/04/2023ו שבט תשפ"ט

 22/01/2029ו חשון תשצ"ה

 19/10/2034ה אב ת"ת

שקלים א

ב-ג

י אב תשע"ז

02/08/2017

ח אייר תשפ"ג

 29/04/2023ז שבט תשפ"ט

 23/01/2029ז חשון תשצ"ה

 20/10/2034ו אב ת"ת

שקלים א

ד-ה

יא אב תשע"ז

03/08/2017

ט אייר תשפ"ג

 30/04/2023ח שבט תשפ"ט

 24/01/2029ח חשון תשצ"ה

 21/10/2034ז אב ת"ת

שקלים א

ו-ז

יב אב תשע"ז

04/08/2017

י אייר תשפ"ג

 01/05/2023ט שבט תשפ"ט

 25/01/2029ט חשון תשצ"ה

 22/10/2034ח אב ת"ת

שקלים ב

א-ב

יג אב תשע"ז

05/08/2017

יא אייר תשפ"ג

 02/05/2023י שבט תשפ"ט

 26/01/2029י חשון תשצ"ה

 23/10/2034ט אב ת"ת

שקלים ב

ג-ד

יד אב תשע"ז

06/08/2017

יב אייר תשפ"ג

 03/05/2023יא שבט תשפ"ט

 27/01/2029יא חשון תשצ"ה

 24/10/2034י אב ת"ת

שקלים ב-ג ה-א

טו אב תשע"ז

07/08/2017

יג אייר תשפ"ג

 04/05/2023יב שבט תשפ"ט

 28/01/2029יב חשון תשצ"ה

 25/10/2034יא אב ת"ת

ב-ג

טז אב תשע"ז

08/08/2017

יד אייר תשפ"ג

 05/05/2023יג שבט תשפ"ט

 29/01/2029יג חשון תשצ"ה

 26/10/2034יב אב ת"ת

יז אב תשע"ז

09/08/2017

טו אייר תשפ"ג

 06/05/2023יד שבט תשפ"ט

 30/01/2029יד חשון תשצ"ה

 27/10/2034יג אב ת"ת

שקלים ג

שקלים ג-ד ד-א
שקלים ד

ב-ג

יח אב תשע"ז

10/08/2017

טז אייר תשפ"ג

 07/05/2023טו שבט תשפ"ט

 31/01/2029טו חשון תשצ"ה

 28/10/2034יד אב ת"ת

שקלים ד

ד-ה

יט אב תשע"ז

11/08/2017

יז אייר תשפ"ג

 08/05/2023טז שבט תשפ"ט

 01/02/2029טז חשון תשצ"ה

 29/10/2034טו אב ת"ת

שקלים ד

ו-ז

כ אב תשע"ז

12/08/2017

יח אייר תשפ"ג

 09/05/2023יז שבט תשפ"ט

 02/02/2029יז חשון תשצ"ה

 30/10/2034טז אב ת"ת

שקלים ד

ח-ט

כא אב תשע"ז

13/08/2017

יט אייר תשפ"ג

 10/05/2023יח שבט תשפ"ט

 03/02/2029יח חשון תשצ"ה

 31/10/2034יז אב ת"ת

שקלים ה

א-ב

כב אב תשע"ז

14/08/2017

כ אייר תשפ"ג

 11/05/2023יט שבט תשפ"ט

 04/02/2029יט חשון תשצ"ה

 01/11/2034יח אב ת"ת

שקלים ה

ג-ד

כג אב תשע"ז

15/08/2017

כא אייר תשפ"ג

 12/05/2023כ שבט תשפ"ט

 05/02/2029כ חשון תשצ"ה

 02/11/2034יט אב ת"ת

שקלים ה

ה-ו

כד אב תשע"ז

16/08/2017

כב אייר תשפ"ג

 13/05/2023כא שבט תשפ"ט

 06/02/2029כא חשון תשצ"ה

 03/11/2034כ אב ת"ת

שקלים ו

א-ב

כה אב תשע"ז

17/08/2017

כג אייר תשפ"ג

 14/05/2023כב שבט תשפ"ט

 07/02/2029כב חשון תשצ"ה

 04/11/2034כא אב ת"ת

שקלים ו

ג-ד

כו אב תשע"ז

18/08/2017

כד אייר תשפ"ג

 15/05/2023כג שבט תשפ"ט

 08/02/2029כג חשון תשצ"ה

 05/11/2034כב אב ת"ת

שקלים ו

ה-ו

כז אב תשע"ז

19/08/2017

כה אייר תשפ"ג

 16/05/2023כד שבט תשפ"ט

 09/02/2029כד חשון תשצ"ה

 06/11/2034כג אב ת"ת

שקלים ז

א-ב

כח אב תשע"ז

20/08/2017

כו אייר תשפ"ג

 17/05/2023כה שבט תשפ"ט

 10/02/2029כה חשון תשצ"ה

 07/11/2034כד אב ת"ת

שקלים ז

ג-ד

כט אב תשע"ז

21/08/2017

כז אייר תשפ"ג

 18/05/2023כו שבט תשפ"ט

 11/02/2029כו חשון תשצ"ה

 08/11/2034כה אב ת"ת

שקלים ז

ה-ו

ל אב תשע"ז

22/08/2017

כח אייר תשפ"ג

 19/05/2023כז שבט תשפ"ט

 12/02/2029כז חשון תשצ"ה

 09/11/2034כו אב ת"ת

א אלול תשע"ז

23/08/2017

כט אייר תשפ"ג

 20/05/2023כח שבט תשפ"ט  13/02/2029כח חשון תשצ"ה

 10/11/2034כז אב ת"ת

 21/05/2023כט שבט תשפ"ט  14/02/2029כט חשון תשצ"ה

 11/11/2034כח אב ת"ת

שקלים ז-ח ז-א
שקלים ח

ב-ג

ב אלול תשע"ז

24/08/2017

א סיון תשפ"ג

שקלים ח

ד-ה

ג אלול תשע"ז

25/08/2017

ב סיון תשפ"ג

 22/05/2023ל שבט תשפ"ט

 15/02/2029ל חשון תשצ"ה

 12/11/2034כט אב ת"ת

שקלים ח

ו-ז

ד אלול תשע"ז

26/08/2017

ג סיון תשפ"ג

 23/05/2023א אדר תשפ"ט

 16/02/2029א כסלו תשצ"ה

 13/11/2034ל אב ת"ת

שקלים-יו ח-א ח-א

ה אלול תשע"ז

27/08/2017

ד סיון תשפ"ג

 24/05/2023ב אדר תשפ"ט

 17/02/2029ב כסלו תשצ"ה

 14/11/2034א אלול ת"ת

יומא

א

ב-ג

ו אלול תשע"ז

28/08/2017

ה סיון תשפ"ג

 25/05/2023ג אדר תשפ"ט

 18/02/2029ג כסלו תשצ"ה

 15/11/2034ב אלול ת"ת

יומא

א

ד-ה

ז אלול תשע"ז

29/08/2017

ו סיון תשפ"ג

 26/05/2023ד אדר תשפ"ט

 19/02/2029ד כסלו תשצ"ה

 16/11/2034ג אלול ת"ת

יומא

א

ו-ז

ח אלול תשע"ז

30/08/2017

ז סיון תשפ"ג

 27/05/2023ה אדר תשפ"ט

 20/02/2029ה כסלו תשצ"ה

 17/11/2034ד אלול ת"ת

יומא

א-ב ח-א

ט אלול תשע"ז

31/08/2017

ח סיון תשפ"ג

 28/05/2023ו אדר תשפ"ט

 21/02/2029ו כסלו תשצ"ה

 18/11/2034ה אלול ת"ת
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

ע

מחזור יד

מחזור יג

עמודה7

יומא

ב

ב-ג

י אלול תשע"ז

01/09/2017

ט סיון תשפ"ג

עמודה32

ע

מחזור טו

 29/05/2023ז אדר תשפ"ט

עמודה42

ע

11

מחזור טז

 22/02/2029ז כסלו תשצ"ה

עעמודה52

מחזור יז

 19/11/2034ו אלול ת"ת

יומא

ב

ד-ה

יא אלול תשע"ז

02/09/2017

י סיון תשפ"ג

 30/05/2023ח אדר תשפ"ט

 23/02/2029ח כסלו תשצ"ה

 20/11/2034ז אלול ת"ת

יומא

ב

ו-ז

יב אלול תשע"ז

03/09/2017

יא סיון תשפ"ג

 31/05/2023ט אדר תשפ"ט

 24/02/2029ט כסלו תשצ"ה

 21/11/2034ח אלול ת"ת

יומא

ג

א-ב

יג אלול תשע"ז

04/09/2017

יב סיון תשפ"ג

 01/06/2023י אדר תשפ"ט

 25/02/2029י כסלו תשצ"ה

 22/11/2034ט אלול ת"ת

יומא

ג

ג-ד

יד אלול תשע"ז

05/09/2017

יג סיון תשפ"ג

 02/06/2023יא אדר תשפ"ט

 26/02/2029יא כסלו תשצ"ה

 23/11/2034י אלול ת"ת

יומא

ג

ה-ו

טו אלול תשע"ז

06/09/2017

יד סיון תשפ"ג

 03/06/2023יב אדר תשפ"ט

 27/02/2029יב כסלו תשצ"ה

 24/11/2034יא אלול ת"ת

יומא

ג

ז-ח

טז אלול תשע"ז

07/09/2017

טו סיון תשפ"ג

 04/06/2023יג אדר תשפ"ט

 28/02/2029יג כסלו תשצ"ה

 25/11/2034יב אלול ת"ת

יומא

ג

ט-י

יז אלול תשע"ז

08/09/2017

טז סיון תשפ"ג

 05/06/2023יד אדר תשפ"ט

 01/03/2029יד כסלו תשצ"ה

 26/11/2034יג אלול ת"ת

יומא

ג-ד יא-א

יח אלול תשע"ז

09/09/2017

יז סיון תשפ"ג

 06/06/2023טו אדר תשפ"ט

 02/03/2029טו כסלו תשצ"ה

 27/11/2034יד אלול ת"ת

יומא

ד

ב-ג

יט אלול תשע"ז

10/09/2017

יח סיון תשפ"ג

 07/06/2023טז אדר תשפ"ט

 03/03/2029טז כסלו תשצ"ה

 28/11/2034טו אלול ת"ת

יומא

ד

ד-ה

כ אלול תשע"ז

11/09/2017

יט סיון תשפ"ג

 08/06/2023יז אדר תשפ"ט

 04/03/2029יז כסלו תשצ"ה

 29/11/2034טז אלול ת"ת

יומא

ד-ה ו-א

כא אלול תשע"ז

12/09/2017

כ סיון תשפ"ג

 09/06/2023יח אדר תשפ"ט

 05/03/2029יח כסלו תשצ"ה

 30/11/2034יז אלול ת"ת

יומא

ה

ב-ג

כב אלול תשע"ז

13/09/2017

כא סיון תשפ"ג

 10/06/2023יט אדר תשפ"ט

 06/03/2029יט כסלו תשצ"ה

 01/12/2034יח אלול ת"ת

יומא

ה

ד-ה

כג אלול תשע"ז

14/09/2017

כב סיון תשפ"ג

 11/06/2023כ אדר תשפ"ט

 07/03/2029כ כסלו תשצ"ה

 02/12/2034יט אלול ת"ת

יומא

ה

ו-ז

כד אלול תשע"ז

15/09/2017

כג סיון תשפ"ג

 12/06/2023כא אדר תשפ"ט

 08/03/2029כא כסלו תשצ"ה

 03/12/2034כ אלול ת"ת

יומא

ו

א-ב

כה אלול תשע"ז

16/09/2017

כד סיון תשפ"ג

 13/06/2023כב אדר תשפ"ט

 09/03/2029כב כסלו תשצ"ה

 04/12/2034כא אלול ת"ת

יומא

ו

ג-ד

כו אלול תשע"ז

17/09/2017

כה סיון תשפ"ג

 14/06/2023כג אדר תשפ"ט

 10/03/2029כג כסלו תשצ"ה

 05/12/2034כב אלול ת"ת

יומא

ו

ה-ו

כז אלול תשע"ז

18/09/2017

כו סיון תשפ"ג

 15/06/2023כד אדר תשפ"ט

 11/03/2029כד כסלו תשצ"ה

 06/12/2034כג אלול ת"ת

יומא

ו

ז-ח

כח אלול תשע"ז

19/09/2017

כז סיון תשפ"ג

 16/06/2023כה אדר תשפ"ט

 12/03/2029כה כסלו תשצ"ה

 07/12/2034כד אלול ת"ת

יומא

ז

א-ב

כט אלול תשע"ז

20/09/2017

כח סיון תשפ"ג

 17/06/2023כו אדר תשפ"ט

 13/03/2029כו כסלו תשצ"ה

 08/12/2034כה אלול ת"ת

יומא

ז

ג-ד

א תשרי תשע"ח

21/09/2017

כט סיון תשפ"ג

 18/06/2023כז אדר תשפ"ט

 14/03/2029כז כסלו תשצ"ה

 09/12/2034כו אלול ת"ת

יומא

ז-ח ה-א

ב תשרי תשע"ח

22/09/2017

ל סיון תשפ"ג

 19/06/2023כח אדר תשפ"ט

 15/03/2029כח כסלו תשצ"ה

 10/12/2034כז אלול ת"ת

יומא

ח

ב-ג

ג תשרי תשע"ח

23/09/2017

א תמוז תשפ"ג

 20/06/2023כט אדר תשפ"ט

 16/03/2029כט כסלו תשצ"ה

 11/12/2034כח אלול ת"ת

יומא

ח

ד-ה

ד תשרי תשע"ח

24/09/2017

ב תמוז תשפ"ג

 21/06/2023א ניסן תשפ"ט

 17/03/2029ל כסלו תשצ"ה

 12/12/2034כט אלול ת"ת

יומא

ח

ו-ז

ה תשרי תשע"ח

25/09/2017

ג תמוז תשפ"ג

 22/06/2023ב ניסן תשפ"ט

 18/03/2029א טבת תשצ"ה

 13/12/2034א תשרי תת"א

יומא

ח

ח-ט

ו תשרי תשע"ח

26/09/2017

ד תמוז תשפ"ג

 23/06/2023ג ניסן תשפ"ט

 19/03/2029ב טבת תשצ"ה

 14/12/2034ב תשרי תת"א

סוכה

א

א-ב

ז תשרי תשע"ח

27/09/2017

ה תמוז תשפ"ג

 24/06/2023ד ניסן תשפ"ט

 20/03/2029ג טבת תשצ"ה

 15/12/2034ג תשרי תת"א

סוכה

א

ג-ד

ח תשרי תשע"ח

28/09/2017

ו תמוז תשפ"ג

 25/06/2023ה ניסן תשפ"ט

 21/03/2029ד טבת תשצ"ה

 16/12/2034ד תשרי תת"א

סוכה

א

ה-ו

ט תשרי תשע"ח

29/09/2017

ז תמוז תשפ"ג

 26/06/2023ו ניסן תשפ"ט

 22/03/2029ה טבת תשצ"ה

 17/12/2034ה תשרי תת"א

סוכה

א

ז-ח

י תשרי תשע"ח

30/09/2017

ח תמוז תשפ"ג

 27/06/2023ז ניסן תשפ"ט

 23/03/2029ו טבת תשצ"ה

 18/12/2034ו תשרי תת"א

סוכה

א

ט-י

סוכה

א-ב יא-א

יא תשרי תשע"ח

01/10/2017

ט תמוז תשפ"ג

 28/06/2023ח ניסן תשפ"ט

 24/03/2029ז טבת תשצ"ה

 19/12/2034ז תשרי תת"א

יב תשרי תשע"ח

02/10/2017

י תמוז תשפ"ג

 29/06/2023ט ניסן תשפ"ט

 25/03/2029ח טבת תשצ"ה

 20/12/2034ח תשרי תת"א

סוכה

ב

ב-ג

יג תשרי תשע"ח

03/10/2017

יא תמוז תשפ"ג

 30/06/2023י ניסן תשפ"ט

 26/03/2029ט טבת תשצ"ה

 21/12/2034ט תשרי תת"א

סוכה

ב

ד-ה

יד תשרי תשע"ח

04/10/2017

יב תמוז תשפ"ג

 01/07/2023יא ניסן תשפ"ט

 27/03/2029י טבת תשצ"ה

 22/12/2034י תשרי תת"א

סוכה

ב

ו-ז

טו תשרי תשע"ח

05/10/2017

יג תמוז תשפ"ג

 02/07/2023יב ניסן תשפ"ט

 28/03/2029יא טבת תשצ"ה

 23/12/2034יא תשרי תת"א

סוכה

ב

ח-ט

טז תשרי תשע"ח

06/10/2017

יד תמוז תשפ"ג

 03/07/2023יג ניסן תשפ"ט

 29/03/2029יב טבת תשצ"ה

 24/12/2034יב תשרי תת"א

סוכה

ג

א-ב

יז תשרי תשע"ח

07/10/2017

טו תמוז תשפ"ג

 04/07/2023יד ניסן תשפ"ט

 30/03/2029יג טבת תשצ"ה

 25/12/2034יג תשרי תת"א

סוכה

ג

ג-ד

יח תשרי תשע"ח

08/10/2017

טז תמוז תשפ"ג

 05/07/2023טו ניסן תשפ"ט

 31/03/2029יד טבת תשצ"ה

 26/12/2034יד תשרי תת"א

סוכה

ג

ה-ו

יט תשרי תשע"ח

09/10/2017

יז תמוז תשפ"ג

 06/07/2023טז ניסן תשפ"ט

 01/04/2029טו טבת תשצ"ה

 27/12/2034טו תשרי תת"א

סוכה

ג

ז-ח

כ תשרי תשע"ח

10/10/2017

יח תמוז תשפ"ג

 07/07/2023יז ניסן תשפ"ט

 02/04/2029טז טבת תשצ"ה

 28/12/2034טז תשרי תת"א

סוכה

ג

ט-י

כא תשרי תשע"ח

11/10/2017

יט תמוז תשפ"ג

 08/07/2023יח ניסן תשפ"ט

 03/04/2029יז טבת תשצ"ה

 29/12/2034יז תשרי תת"א

סוכה

ג

יא-יב כב תשרי תשע"ח

12/10/2017

כ תמוז תשפ"ג

 09/07/2023יט ניסן תשפ"ט

 04/04/2029יח טבת תשצ"ה

 30/12/2034יח תשרי תת"א

סוכה

ג

יג-יד

כג תשרי תשע"ח

13/10/2017

כא תמוז תשפ"ג

 10/07/2023כ ניסן תשפ"ט

 05/04/2029יט טבת תשצ"ה

 31/12/2034יט תשרי תת"א

סוכה

ג-ד טו-א

כד תשרי תשע"ח

14/10/2017

כב תמוז תשפ"ג

 11/07/2023כא ניסן תשפ"ט

 06/04/2029כ טבת תשצ"ה

 01/01/2035כ תשרי תת"א

סוכה

ד

ב-ג

כה תשרי תשע"ח

15/10/2017

כג תמוז תשפ"ג

 12/07/2023כב ניסן תשפ"ט

 07/04/2029כא טבת תשצ"ה

 02/01/2035כא תשרי תת"א

סוכה

ד

ד-ה

כו תשרי תשע"ח

16/10/2017

כד תמוז תשפ"ג

 13/07/2023כג ניסן תשפ"ט

 08/04/2029כב טבת תשצ"ה

 03/01/2035כב תשרי תת"א

סוכה

ד

ו-ז

כז תשרי תשע"ח

17/10/2017

כה תמוז תשפ"ג

 14/07/2023כד ניסן תשפ"ט

 09/04/2029כג טבת תשצ"ה

 04/01/2035כג תשרי תת"א

ח-ט

כח תשרי תשע"ח

18/10/2017

כו תמוז תשפ"ג

 15/07/2023כה ניסן תשפ"ט

 10/04/2029כד טבת תשצ"ה

 05/01/2035כד תשרי תת"א

כט תשרי תשע"ח

19/10/2017

כז תמוז תשפ"ג

 16/07/2023כו ניסן תשפ"ט

 11/04/2029כה טבת תשצ"ה

 06/01/2035כה תשרי תת"א

20/10/2017

כח תמוז תשפ"ג

 17/07/2023כז ניסן תשפ"ט

 12/04/2029כו טבת תשצ"ה

 07/01/2035כו תשרי תת"א

כט תמוז תשפ"ג

 18/07/2023כח ניסן תשפ"ט

 13/04/2029כז טבת תשצ"ה

 08/01/2035כז תשרי תת"א

א אב תשפ"ג

 19/07/2023כט ניסן תשפ"ט

 14/04/2029כח טבת תשצ"ה

 09/01/2035כח תשרי תת"א

סוכה

ד

סוכה

ד-ה י-א

סוכה

ה

ב-ג

ל תשרי תשע"ח

סוכה

ה

ד-ה

א חשון תשע"ח

21/10/2017

סוכה

ה

ו-ז

ב חשון תשע"ח

22/10/2017
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
סוכה-ביצ ה-א ח-א

מחזור יג

עמודה7

ג חשון תשע"ח

23/10/2017

ע

מחזור יד

ב אב תשפ"ג

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

12

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 20/07/2023ל ניסן תשפ"ט

 15/04/2029כט טבת תשצ"ה

 10/01/2035כט תשרי תת"א

ביצה

א

ב-ג

ד חשון תשע"ח

24/10/2017

ג אב תשפ"ג

 21/07/2023א אייר תשפ"ט

 16/04/2029א שבט תשצ"ה

 11/01/2035ל תשרי תת"א

ביצה

א

ד-ה

ה חשון תשע"ח

25/10/2017

ד אב תשפ"ג

 22/07/2023ב אייר תשפ"ט

 17/04/2029ב שבט תשצ"ה

 12/01/2035א חשון תת"א

ביצה

א

ו-ז

ו חשון תשע"ח

26/10/2017

ה אב תשפ"ג

 23/07/2023ג אייר תשפ"ט

 18/04/2029ג שבט תשצ"ה

 13/01/2035ב חשון תת"א

ביצה

א

ח-ט

ז חשון תשע"ח

27/10/2017

ו אב תשפ"ג

 24/07/2023ד אייר תשפ"ט

 19/04/2029ד שבט תשצ"ה

 14/01/2035ג חשון תת"א

ביצה

א-ב י-א

ח חשון תשע"ח

28/10/2017

ז אב תשפ"ג

 25/07/2023ה אייר תשפ"ט

 20/04/2029ה שבט תשצ"ה

 15/01/2035ד חשון תת"א

ביצה

ב

ב-ג

ט חשון תשע"ח

29/10/2017

ח אב תשפ"ג

 26/07/2023ו אייר תשפ"ט

 21/04/2029ו שבט תשצ"ה

 16/01/2035ה חשון תת"א

ביצה

ב

ד-ה

י חשון תשע"ח

30/10/2017

ט אב תשפ"ג

 27/07/2023ז אייר תשפ"ט

 22/04/2029ז שבט תשצ"ה

 17/01/2035ו חשון תת"א

ביצה

ב

ו-ז

יא חשון תשע"ח

31/10/2017

י אב תשפ"ג

 28/07/2023ח אייר תשפ"ט

 23/04/2029ח שבט תשצ"ה

 18/01/2035ז חשון תת"א

ביצה

ב

ח-ט

יב חשון תשע"ח

01/11/2017

יא אב תשפ"ג

 29/07/2023ט אייר תשפ"ט

 24/04/2029ט שבט תשצ"ה

 19/01/2035ח חשון תת"א

ביצה

ב-ג י-א

יג חשון תשע"ח

02/11/2017

יב אב תשפ"ג

 30/07/2023י אייר תשפ"ט

 25/04/2029י שבט תשצ"ה

 20/01/2035ט חשון תת"א

ביצה

ג

ב-ג

יד חשון תשע"ח

03/11/2017

יג אב תשפ"ג

 31/07/2023יא אייר תשפ"ט

 26/04/2029יא שבט תשצ"ה

 21/01/2035י חשון תת"א

ביצה

ג

ד-ה

טו חשון תשע"ח

04/11/2017

יד אב תשפ"ג

 01/08/2023יב אייר תשפ"ט

 27/04/2029יב שבט תשצ"ה

 22/01/2035יא חשון תת"א

ביצה

ג

ו-ז

טז חשון תשע"ח

05/11/2017

טו אב תשפ"ג

 02/08/2023יג אייר תשפ"ט

 28/04/2029יג שבט תשצ"ה

 23/01/2035יב חשון תת"א

ביצה

ג-ד ח-א

יז חשון תשע"ח

06/11/2017

טז אב תשפ"ג

 03/08/2023יד אייר תשפ"ט

 29/04/2029יד שבט תשצ"ה

 24/01/2035יג חשון תת"א

ביצה

ד

ב-ג

יח חשון תשע"ח

07/11/2017

יז אב תשפ"ג

 04/08/2023טו אייר תשפ"ט

 30/04/2029טו שבט תשצ"ה

 25/01/2035יד חשון תת"א

ביצה

ד

ד-ה

יט חשון תשע"ח

08/11/2017

יח אב תשפ"ג

 05/08/2023טז אייר תשפ"ט

 01/05/2029טז שבט תשצ"ה

 26/01/2035טו חשון תת"א

ביצה

ד

ו-ז

כ חשון תשע"ח

09/11/2017

יט אב תשפ"ג

 06/08/2023יז אייר תשפ"ט

 02/05/2029יז שבט תשצ"ה

 27/01/2035טז חשון תת"א

ביצה

ה

א-ב

כא חשון תשע"ח

10/11/2017

כ אב תשפ"ג

 07/08/2023יח אייר תשפ"ט

 03/05/2029יח שבט תשצ"ה

 28/01/2035יז חשון תת"א

ביצה

ה

ג-ד

כב חשון תשע"ח

11/11/2017

כא אב תשפ"ג

 08/08/2023יט אייר תשפ"ט

 04/05/2029יט שבט תשצ"ה

 29/01/2035יח חשון תת"א

ביצה

ה

ה-ו

כג חשון תשע"ח

12/11/2017

כב אב תשפ"ג

 09/08/2023כ אייר תשפ"ט

 05/05/2029כ שבט תשצ"ה

 30/01/2035יט חשון תת"א

ביצה-ראשה-א ז-א

כד חשון תשע"ח

13/11/2017

כג אב תשפ"ג

 10/08/2023כא אייר תשפ"ט

 06/05/2029כא שבט תשצ"ה

 31/01/2035כ חשון תת"א

ראש השנא

ב-ג

כה חשון תשע"ח

14/11/2017

כד אב תשפ"ג

 11/08/2023כב אייר תשפ"ט

 07/05/2029כב שבט תשצ"ה

 01/02/2035כא חשון תת"א

ראש השנא

ד-ה

כו חשון תשע"ח

15/11/2017

כה אב תשפ"ג

 12/08/2023כג אייר תשפ"ט

 08/05/2029כג שבט תשצ"ה

 02/02/2035כב חשון תת"א

ראש השנא

ו-ז

כז חשון תשע"ח

16/11/2017

כו אב תשפ"ג

 13/08/2023כד אייר תשפ"ט

 09/05/2029כד שבט תשצ"ה

 03/02/2035כג חשון תת"א

ראש השנא

ח-ט

כח חשון תשע"ח

17/11/2017

כז אב תשפ"ג

 14/08/2023כה אייר תשפ"ט

 10/05/2029כה שבט תשצ"ה

 04/02/2035כד חשון תת"א

ראש השנב

א-ב

כט חשון תשע"ח

18/11/2017

כח אב תשפ"ג

 15/08/2023כו אייר תשפ"ט

 11/05/2029כו שבט תשצ"ה

 05/02/2035כה חשון תת"א

ראש השנב

ג-ד

א כסלו תשע"ח

19/11/2017

כט אב תשפ"ג

 16/08/2023כז אייר תשפ"ט

 12/05/2029כז שבט תשצ"ה

 06/02/2035כו חשון תת"א

ראש השנב

ה-ו

ב כסלו תשע"ח

20/11/2017

ל אב תשפ"ג

 17/08/2023כח אייר תשפ"ט

 13/05/2029כח שבט תשצ"ה

 07/02/2035כז חשון תת"א

ראש השנב

ז-ח

ג כסלו תשע"ח

21/11/2017

א אלול תשפ"ג

 18/08/2023כט אייר תשפ"ט

 14/05/2029כט שבט תשצ"ה

 08/02/2035כח חשון תת"א

ראש השנב-ג ט-א

ד כסלו תשע"ח

22/11/2017

ב אלול תשפ"ג

 19/08/2023א סיון תשפ"ט

 15/05/2029ל שבט תשצ"ה

 09/02/2035כט חשון תת"א

ראש השנג

ב-ג

ה כסלו תשע"ח

23/11/2017

ג אלול תשפ"ג

 20/08/2023ב סיון תשפ"ט

 16/05/2029א אדר א' תשצ"ה

 10/02/2035א כסלו תת"א

ראש השנג

ד-ה

ו כסלו תשע"ח

24/11/2017

ד אלול תשפ"ג

 21/08/2023ג סיון תשפ"ט

 17/05/2029ב אדר א' תשצ"ה

 11/02/2035ב כסלו תת"א

ראש השנג

ו-ז

ז כסלו תשע"ח

25/11/2017

ה אלול תשפ"ג

 22/08/2023ד סיון תשפ"ט

 18/05/2029ג אדר א' תשצ"ה

 12/02/2035ג כסלו תת"א

ראש השנג-ד ח-א

ח כסלו תשע"ח

26/11/2017

ו אלול תשפ"ג

 23/08/2023ה סיון תשפ"ט

 19/05/2029ד אדר א' תשצ"ה

 13/02/2035ד כסלו תת"א

ראש השנד

ב-ג

ט כסלו תשע"ח

27/11/2017

ז אלול תשפ"ג

 24/08/2023ו סיון תשפ"ט

 20/05/2029ה אדר א' תשצ"ה

 14/02/2035ה כסלו תת"א

ראש השנד

ד-ה

י כסלו תשע"ח

28/11/2017

ח אלול תשפ"ג

 25/08/2023ז סיון תשפ"ט

 21/05/2029ו אדר א' תשצ"ה

 15/02/2035ו כסלו תת"א

ראש השנד

ו-ז

יא כסלו תשע"ח

29/11/2017

ט אלול תשפ"ג

 26/08/2023ח סיון תשפ"ט

 22/05/2029ז אדר א' תשצ"ה

 16/02/2035ז כסלו תת"א

ראש השנד

ח-ט

יב כסלו תשע"ח

30/11/2017

י אלול תשפ"ג

 27/08/2023ט סיון תשפ"ט

 23/05/2029ח אדר א' תשצ"ה

 17/02/2035ח כסלו תת"א

תענית

א

א-ב

יג כסלו תשע"ח

01/12/2017

יא אלול תשפ"ג

 28/08/2023י סיון תשפ"ט

 24/05/2029ט אדר א' תשצ"ה

 18/02/2035ט כסלו תת"א

תענית

א

ג-ד

יד כסלו תשע"ח

02/12/2017

יב אלול תשפ"ג

 29/08/2023יא סיון תשפ"ט

 25/05/2029י אדר א' תשצ"ה

 19/02/2035י כסלו תת"א

תענית

א

ה-ו

טו כסלו תשע"ח

03/12/2017

יג אלול תשפ"ג

 30/08/2023יב סיון תשפ"ט

 26/05/2029יא אדר א' תשצ"ה

 20/02/2035יא כסלו תת"א

תענית

א-ב ז-א

טז כסלו תשע"ח

04/12/2017

יד אלול תשפ"ג

 31/08/2023יג סיון תשפ"ט

 27/05/2029יב אדר א' תשצ"ה

 21/02/2035יב כסלו תת"א

תענית

ב-ג

יז כסלו תשע"ח

05/12/2017

טו אלול תשפ"ג

 01/09/2023יד סיון תשפ"ט

 28/05/2029יג אדר א' תשצ"ה

 22/02/2035יג כסלו תת"א

ב

תענית

ב

ד-ה

יח כסלו תשע"ח

06/12/2017

טז אלול תשפ"ג

 02/09/2023טו סיון תשפ"ט

 29/05/2029יד אדר א' תשצ"ה

 23/02/2035יד כסלו תת"א

תענית

ב

ו-ז

יט כסלו תשע"ח

07/12/2017

יז אלול תשפ"ג

 03/09/2023טז סיון תשפ"ט

 30/05/2029טו אדר א' תשצ"ה

 24/02/2035טו כסלו תת"א

תענית

ב

ח-ט

כ כסלו תשע"ח

08/12/2017

יח אלול תשפ"ג

 04/09/2023יז סיון תשפ"ט

 31/05/2029טז אדר א' תשצ"ה

 25/02/2035טז כסלו תת"א

תענית

ב-ג י-א

כא כסלו תשע"ח

09/12/2017

יט אלול תשפ"ג

 05/09/2023יח סיון תשפ"ט

 01/06/2029יז אדר א' תשצ"ה

 26/02/2035יז כסלו תת"א

תענית

ג

ב-ג

כב כסלו תשע"ח

10/12/2017

כ אלול תשפ"ג

 06/09/2023יט סיון תשפ"ט

 02/06/2029יח אדר א' תשצ"ה

 27/02/2035יח כסלו תת"א

תענית

ג

ד-ה

כג כסלו תשע"ח

11/12/2017

כא אלול תשפ"ג

 07/09/2023כ סיון תשפ"ט

 03/06/2029יט אדר א' תשצ"ה

 28/02/2035יט כסלו תת"א

תענית

ג

ו-ז

כד כסלו תשע"ח

12/12/2017

כב אלול תשפ"ג

 08/09/2023כא סיון תשפ"ט

 04/06/2029כ אדר א' תשצ"ה

 01/03/2035כ כסלו תת"א

תענית

ג

ח-ט

כה כסלו תשע"ח

13/12/2017

כג אלול תשפ"ג

 09/09/2023כב סיון תשפ"ט

 05/06/2029כא אדר א' תשצ"ה

 02/03/2035כא כסלו תת"א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

תענית

ד

א-ב

כו כסלו תשע"ח

עמודה7

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

14/12/2017

כד אלול תשפ"ג

 10/09/2023כג סיון תשפ"ט

עמודה42

ע

13

מחזור טז

 06/06/2029כב אדר א' תשצ"ה

עעמודה52

מחזור יז

 03/03/2035כב כסלו תת"א

תענית

ד

ג-ד

כז כסלו תשע"ח

15/12/2017

כה אלול תשפ"ג

 11/09/2023כד סיון תשפ"ט

 07/06/2029כג אדר א' תשצ"ה

 04/03/2035כג כסלו תת"א

תענית

ד

ה-ו

כח כסלו תשע"ח

16/12/2017

כו אלול תשפ"ג

 12/09/2023כה סיון תשפ"ט

 08/06/2029כד אדר א' תשצ"ה

 05/03/2035כד כסלו תת"א

תענית

ד

ז-ח

כט כסלו תשע"ח

17/12/2017

כז אלול תשפ"ג

 13/09/2023כו סיון תשפ"ט

 09/06/2029כה אדר א' תשצ"ה

 06/03/2035כה כסלו תת"א

מגילה

א

א-ב

ל כסלו תשע"ח

18/12/2017

כח אלול תשפ"ג

 14/09/2023כז סיון תשפ"ט

 10/06/2029כו אדר א' תשצ"ה

 07/03/2035כו כסלו תת"א

מגילה

א

ג-ד

א טבת תשע"ח

19/12/2017

כט אלול תשפ"ג

 15/09/2023כח סיון תשפ"ט

 11/06/2029כז אדר א' תשצ"ה

 08/03/2035כז כסלו תת"א

מגילה

א

ה-ו

ב טבת תשע"ח

20/12/2017

א תשרי תשפ"ד

 16/09/2023כט סיון תשפ"ט

 12/06/2029כח אדר א' תשצ"ה

 09/03/2035כח כסלו תת"א

מגילה

א

ז-ח

ג טבת תשע"ח

21/12/2017

ב תשרי תשפ"ד

 17/09/2023ל סיון תשפ"ט

 13/06/2029כט אדר א' תשצ"ה

 10/03/2035כט כסלו תת"א

מגילה

א

ט-י

ד טבת תשע"ח

22/12/2017

ג תשרי תשפ"ד

 18/09/2023א תמוז תשפ"ט

 14/06/2029ל אדר א' תשצ"ה

 11/03/2035א טבת תת"א

מגילה

א-ב יא-א

ה טבת תשע"ח

23/12/2017

ד תשרי תשפ"ד

 19/09/2023ב תמוז תשפ"ט

 15/06/2029א אדר ב' תשצ"ה

 12/03/2035ב טבת תת"א

מגילה

ב

ב-ג

ו טבת תשע"ח

24/12/2017

ה תשרי תשפ"ד

 20/09/2023ג תמוז תשפ"ט

 16/06/2029ב אדר ב' תשצ"ה

 13/03/2035ג טבת תת"א

מגילה

ב

ד-ה

ז טבת תשע"ח

25/12/2017

ו תשרי תשפ"ד

 21/09/2023ד תמוז תשפ"ט

 17/06/2029ג אדר ב' תשצ"ה

 14/03/2035ד טבת תת"א

מגילה

ב-ג ו-א

ח טבת תשע"ח

26/12/2017

ז תשרי תשפ"ד

 22/09/2023ה תמוז תשפ"ט

 18/06/2029ד אדר ב' תשצ"ה

 15/03/2035ה טבת תת"א

מגילה

ג

ב-ג

ט טבת תשע"ח

27/12/2017

ח תשרי תשפ"ד

 23/09/2023ו תמוז תשפ"ט

 19/06/2029ה אדר ב' תשצ"ה

 16/03/2035ו טבת תת"א

מגילה

ג

ד-ה

י טבת תשע"ח

28/12/2017

ט תשרי תשפ"ד

 24/09/2023ז תמוז תשפ"ט

 20/06/2029ו אדר ב' תשצ"ה

 17/03/2035ז טבת תת"א

מגילה

ג-ד ו-א

יא טבת תשע"ח

29/12/2017

י תשרי תשפ"ד

 25/09/2023ח תמוז תשפ"ט

 21/06/2029ז אדר ב' תשצ"ה

 18/03/2035ח טבת תת"א

מגילה

ד

ב-ג

יב טבת תשע"ח

30/12/2017

יא תשרי תשפ"ד

 26/09/2023ט תמוז תשפ"ט

 22/06/2029ח אדר ב' תשצ"ה

 19/03/2035ט טבת תת"א

מגילה

ד

ד-ה

יג טבת תשע"ח

31/12/2017

יב תשרי תשפ"ד

 27/09/2023י תמוז תשפ"ט

 23/06/2029ט אדר ב' תשצ"ה

 20/03/2035י טבת תת"א

מגילה

ד

ו-ז

יד טבת תשע"ח

01/01/2018

יג תשרי תשפ"ד

 28/09/2023יא תמוז תשפ"ט

 24/06/2029י אדר ב' תשצ"ה

 21/03/2035יא טבת תת"א

מגילה

ד

ח-ט

טו טבת תשע"ח

02/01/2018

יד תשרי תשפ"ד

 29/09/2023יב תמוז תשפ"ט

 25/06/2029יא אדר ב' תשצ"ה

 22/03/2035יב טבת תת"א

טז טבת תשע"ח

03/01/2018

טו תשרי תשפ"ד

 30/09/2023יג תמוז תשפ"ט

 26/06/2029יב אדר ב' תשצ"ה

 23/03/2035יג טבת תת"א

מועד קטןא

ב-ג

יז טבת תשע"ח

04/01/2018

טז תשרי תשפ"ד

 01/10/2023יד תמוז תשפ"ט

 27/06/2029יג אדר ב' תשצ"ה

 24/03/2035יד טבת תת"א

מגילה-מו ד-א י-א
מועד קטןא

ד-ה

יח טבת תשע"ח

05/01/2018

יז תשרי תשפ"ד

 02/10/2023טו תמוז תשפ"ט

 28/06/2029יד אדר ב' תשצ"ה

 25/03/2035טו טבת תת"א

מועד קטןא

ו-ז

יט טבת תשע"ח

06/01/2018

יח תשרי תשפ"ד

 03/10/2023טז תמוז תשפ"ט

 29/06/2029טו אדר ב' תשצ"ה

 26/03/2035טז טבת תת"א

מועד קטןא

ח-ט

כ טבת תשע"ח

07/01/2018

יט תשרי תשפ"ד

 04/10/2023יז תמוז תשפ"ט

 30/06/2029טז אדר ב' תשצ"ה

 27/03/2035יז טבת תת"א

כא טבת תשע"ח

08/01/2018

כ תשרי תשפ"ד

 05/10/2023יח תמוז תשפ"ט

 01/07/2029יז אדר ב' תשצ"ה

 28/03/2035יח טבת תת"א

מועד קטןב

ב-ג

כב טבת תשע"ח

09/01/2018

כא תשרי תשפ"ד

 06/10/2023יט תמוז תשפ"ט

 02/07/2029יח אדר ב' תשצ"ה

 29/03/2035יט טבת תת"א

מועד קטןב

ד-ה

כג טבת תשע"ח

10/01/2018

כב תשרי תשפ"ד

 07/10/2023כ תמוז תשפ"ט

 03/07/2029יט אדר ב' תשצ"ה

 30/03/2035כ טבת תת"א

מועד קטןג

א-ב

כד טבת תשע"ח

11/01/2018

כג תשרי תשפ"ד

 08/10/2023כא תמוז תשפ"ט  04/07/2029כ אדר ב' תשצ"ה

מועד קטןג

ג-ד

כה טבת תשע"ח

12/01/2018

כד תשרי תשפ"ד

 09/10/2023כב תמוז תשפ"ט

מועד קטןא-ב י-א

 31/03/2035כא טבת תת"א

 05/07/2029כא אדר ב' תשצ"ה

 01/04/2035כב טבת תת"א

מועד קטןג

ה-ו

כו טבת תשע"ח

13/01/2018

כה תשרי תשפ"ד

 10/10/2023כג תמוז תשפ"ט

 06/07/2029כב אדר ב' תשצ"ה

 02/04/2035כג טבת תת"א

מועד קטןג

ז-ח

כז טבת תשע"ח

14/01/2018

כו תשרי תשפ"ד

 11/10/2023כד תמוז תשפ"ט

 07/07/2029כג אדר ב' תשצ"ה

 03/04/2035כד טבת תת"א

מועד קטןג-א ט-א

כח טבת תשע"ח

15/01/2018

כז תשרי תשפ"ד

 12/10/2023כה תמוז תשפ"ט

 08/07/2029כד אדר ב' תשצ"ה

 04/04/2035כה טבת תת"א

חגיגה

א

ב-ג

כט טבת תשע"ח

16/01/2018

כח תשרי תשפ"ד

 13/10/2023כו תמוז תשפ"ט

 09/07/2029כה אדר ב' תשצ"ה

 05/04/2035כו טבת תת"א

חגיגה

א

ד-ה

א שבט תשע"ח

17/01/2018

כט תשרי תשפ"ד

 14/10/2023כז תמוז תשפ"ט

 10/07/2029כו אדר ב' תשצ"ה

 06/04/2035כז טבת תת"א

חגיגה

א

ו-ז

ב שבט תשע"ח

18/01/2018

ל תשרי תשפ"ד

 15/10/2023כח תמוז תשפ"ט  11/07/2029כז אדר ב' תשצ"ה

 07/04/2035כח טבת תת"א

חגיגה

א-ב ח-א

ג שבט תשע"ח

19/01/2018

א חשון תשפ"ד

 16/10/2023כט תמוז תשפ"ט  12/07/2029כח אדר ב' תשצ"ה

 08/04/2035כט טבת תת"א

חגיגה

ב

ב-ג

ד שבט תשע"ח

20/01/2018

ב חשון תשפ"ד

 17/10/2023א אב תשפ"ט

 13/07/2029כט אדר ב' תשצ"ה

 09/04/2035א שבט תת"א

חגיגה

ב

ד-ה

ה שבט תשע"ח

21/01/2018

ג חשון תשפ"ד

 18/10/2023ב אב תשפ"ט

 14/07/2029א ניסן תשצ"ה

 10/04/2035ב שבט תת"א

חגיגה

ב

ו-ז

ו שבט תשע"ח

22/01/2018

ד חשון תשפ"ד

 19/10/2023ג אב תשפ"ט

 15/07/2029ב ניסן תשצ"ה

 11/04/2035ג שבט תת"א

חגיגה

ג

א-ב

ז שבט תשע"ח

23/01/2018

ה חשון תשפ"ד

 20/10/2023ד אב תשפ"ט

 16/07/2029ג ניסן תשצ"ה

 12/04/2035ד שבט תת"א

חגיגה

ג

ג-ד

ח שבט תשע"ח

24/01/2018

ו חשון תשפ"ד

 21/10/2023ה אב תשפ"ט

 17/07/2029ד ניסן תשצ"ה

 13/04/2035ה שבט תת"א

חגיגה

ג

ה-ו

ט שבט תשע"ח

25/01/2018

ז חשון תשפ"ד

 22/10/2023ו אב תשפ"ט

 18/07/2029ה ניסן תשצ"ה

 14/04/2035ו שבט תת"א

חגיגה

ג *( ז-ח

י שבט תשע"ח

26/01/2018

ח חשון תשפ"ד

 23/10/2023ז אב תשפ"ט

 19/07/2029ו ניסן תשצ"ה

 15/04/2035ז שבט תת"א

יבמות

א

א-ב

יא שבט תשע"ח

27/01/2018

ט חשון תשפ"ד

 24/10/2023ח אב תשפ"ט

 20/07/2029ז ניסן תשצ"ה

 16/04/2035ח שבט תת"א

יבמות

א

ג-ד

יב שבט תשע"ח

28/01/2018

י חשון תשפ"ד

 25/10/2023ט אב תשפ"ט

 21/07/2029ח ניסן תשצ"ה

 17/04/2035ט שבט תת"א

יבמות

ב

א-ב

יג שבט תשע"ח

29/01/2018

יא חשון תשפ"ד

 26/10/2023י אב תשפ"ט

 22/07/2029ט ניסן תשצ"ה

 18/04/2035י שבט תת"א

יבמות

ב

ג-ד

יד שבט תשע"ח

30/01/2018

יב חשון תשפ"ד

 27/10/2023יא אב תשפ"ט

 23/07/2029י ניסן תשצ"ה

 19/04/2035יא שבט תת"א

יבמות

ב

ה-ו

טו שבט תשע"ח

31/01/2018

יג חשון תשפ"ד

 28/10/2023יב אב תשפ"ט

 24/07/2029יא ניסן תשצ"ה

 20/04/2035יב שבט תת"א

יבמות

ב

ז-ח

טז שבט תשע"ח

01/02/2018

יד חשון תשפ"ד

 29/10/2023יג אב תשפ"ט

 25/07/2029יב ניסן תשצ"ה

 21/04/2035יג שבט תת"א

יבמות

ב

ט-י

יז שבט תשע"ח

02/02/2018

טו חשון תשפ"ד

 30/10/2023יד אב תשפ"ט

 26/07/2029יג ניסן תשצ"ה

 22/04/2035יד שבט תת"א

יבמות

ג

א-ב

יח שבט תשע"ח

03/02/2018

טז חשון תשפ"ד

 31/10/2023טו אב תשפ"ט

 27/07/2029יד ניסן תשצ"ה

 23/04/2035טו שבט תת"א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
יבמות

ג

ג-ד

מחזור יג

יט שבט תשע"ח

עמודה7

ע

מחזור יד

04/02/2018

יז חשון תשפ"ד

עמודה32

ע

מחזור טו

 01/11/2023טז אב תשפ"ט

עמודה42

ע

14

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 28/07/2029טו ניסן תשצ"ה

 24/04/2035טז שבט תת"א

יבמות

ג

ה-ו

כ שבט תשע"ח

05/02/2018

יח חשון תשפ"ד

 02/11/2023יז אב תשפ"ט

 29/07/2029טז ניסן תשצ"ה

 25/04/2035יז שבט תת"א

יבמות

ג

ז-ח

כא שבט תשע"ח

06/02/2018

יט חשון תשפ"ד

 03/11/2023יח אב תשפ"ט

 30/07/2029יז ניסן תשצ"ה

 26/04/2035יח שבט תת"א

יבמות

ג

ט-י

כב שבט תשע"ח

07/02/2018

כ חשון תשפ"ד

 04/11/2023יט אב תשפ"ט

 31/07/2029יח ניסן תשצ"ה

 27/04/2035יט שבט תת"א

יבמות

ד

א-ב

כג שבט תשע"ח

08/02/2018

כא חשון תשפ"ד

 05/11/2023כ אב תשפ"ט

 01/08/2029יט ניסן תשצ"ה

 28/04/2035כ שבט תת"א

יבמות

ד

ג-ד

כד שבט תשע"ח

09/02/2018

כב חשון תשפ"ד

 06/11/2023כא אב תשפ"ט

 02/08/2029כ ניסן תשצ"ה

 29/04/2035כא שבט תת"א

יבמות

ד

ה-ו

כה שבט תשע"ח

10/02/2018

כג חשון תשפ"ד

 07/11/2023כב אב תשפ"ט

 03/08/2029כא ניסן תשצ"ה

 30/04/2035כב שבט תת"א

יבמות

ד

ז-ח

כו שבט תשע"ח

11/02/2018

כד חשון תשפ"ד

 08/11/2023כג אב תשפ"ט

 04/08/2029כב ניסן תשצ"ה

 01/05/2035כג שבט תת"א

יבמות

ד

ט-י

כז שבט תשע"ח

12/02/2018

כה חשון תשפ"ד

 09/11/2023כד אב תשפ"ט

 05/08/2029כג ניסן תשצ"ה

 02/05/2035כד שבט תת"א

יבמות

ד

יא-יב כח שבט תשע"ח

13/02/2018

כו חשון תשפ"ד

 10/11/2023כה אב תשפ"ט

 06/08/2029כד ניסן תשצ"ה

 03/05/2035כה שבט תת"א

יבמות

ד-ה יג-א

כט שבט תשע"ח

14/02/2018

כז חשון תשפ"ד

 11/11/2023כו אב תשפ"ט

 07/08/2029כה ניסן תשצ"ה

 04/05/2035כו שבט תת"א

יבמות

ה

ב-ג

ל שבט תשע"ח

15/02/2018

כח חשון תשפ"ד

 12/11/2023כז אב תשפ"ט

 08/08/2029כו ניסן תשצ"ה

 05/05/2035כז שבט תת"א

יבמות

ה

ד-ה

א אדר תשע"ח

16/02/2018

כט חשון תשפ"ד

 13/11/2023כח אב תשפ"ט

 09/08/2029כז ניסן תשצ"ה

 06/05/2035כח שבט תת"א

יבמות

ה-ו ו-א

ב אדר תשע"ח

17/02/2018

א כסלו תשפ"ד

 14/11/2023כט אב תשפ"ט

 10/08/2029כח ניסן תשצ"ה

 07/05/2035כט שבט תת"א

יבמות

ב-ג

ג אדר תשע"ח

18/02/2018

ב כסלו תשפ"ד

 15/11/2023ל אב תשפ"ט

 11/08/2029כט ניסן תשצ"ה

 08/05/2035ל שבט תת"א

יבמות

ו

ד-ה

ד אדר תשע"ח

19/02/2018

ג כסלו תשפ"ד

 16/11/2023א אלול תשפ"ט

 12/08/2029ל ניסן תשצ"ה

 09/05/2035א אדר א' תת"א

יבמות

ו-ז

ו-א

ה אדר תשע"ח

20/02/2018

ד כסלו תשפ"ד

 17/11/2023ב אלול תשפ"ט

 13/08/2029א אייר תשצ"ה

 10/05/2035ב אדר א' תת"א

יבמות

ז

ב-ג

ו אדר תשע"ח

21/02/2018

ה כסלו תשפ"ד

 18/11/2023ג אלול תשפ"ט

 14/08/2029ב אייר תשצ"ה

 11/05/2035ג אדר א' תת"א

יבמות

ז

ד-ה

ז אדר תשע"ח

22/02/2018

ו כסלו תשפ"ד

 19/11/2023ד אלול תשפ"ט

 15/08/2029ג אייר תשצ"ה

 12/05/2035ד אדר א' תת"א

יבמות

ז-ח ו-א

ח אדר תשע"ח

23/02/2018

ז כסלו תשפ"ד

 20/11/2023ה אלול תשפ"ט

 16/08/2029ד אייר תשצ"ה

 13/05/2035ה אדר א' תת"א

יבמות

ח

ב-ג

ט אדר תשע"ח

24/02/2018

ח כסלו תשפ"ד

 21/11/2023ו אלול תשפ"ט

 17/08/2029ה אייר תשצ"ה

 14/05/2035ו אדר א' תת"א

יבמות

ח

ד-ה

י אדר תשע"ח

25/02/2018

ט כסלו תשפ"ד

 22/11/2023ז אלול תשפ"ט

 18/08/2029ו אייר תשצ"ה

 15/05/2035ז אדר א' תת"א

ו

יבמות

ח-ט ו-א

יא אדר תשע"ח

26/02/2018

י כסלו תשפ"ד

 23/11/2023ח אלול תשפ"ט

 19/08/2029ז אייר תשצ"ה

 16/05/2035ח אדר א' תת"א

יבמות

ט

ב-ג

יב אדר תשע"ח

27/02/2018

יא כסלו תשפ"ד

 24/11/2023ט אלול תשפ"ט

 20/08/2029ח אייר תשצ"ה

 17/05/2035ט אדר א' תת"א

יבמות

ט

ד-ה

יג אדר תשע"ח

28/02/2018

יב כסלו תשפ"ד

 25/11/2023י אלול תשפ"ט

 21/08/2029ט אייר תשצ"ה

 18/05/2035י אדר א' תת"א

יבמות

ט-י ו-א

יד אדר תשע"ח

01/03/2018

יג כסלו תשפ"ד

 26/11/2023יא אלול תשפ"ט

 22/08/2029י אייר תשצ"ה

 19/05/2035יא אדר א' תת"א

יבמות

י

ב-ג

טו אדר תשע"ח

02/03/2018

יד כסלו תשפ"ד

 27/11/2023יב אלול תשפ"ט

 23/08/2029יא אייר תשצ"ה

 20/05/2035יב אדר א' תת"א

יבמות

י

ד-ה

טז אדר תשע"ח

03/03/2018

טו כסלו תשפ"ד

 28/11/2023יג אלול תשפ"ט

 24/08/2029יב אייר תשצ"ה

 21/05/2035יג אדר א' תת"א

יבמות

י

ו-ז

יז אדר תשע"ח

04/03/2018

טז כסלו תשפ"ד

 29/11/2023יד אלול תשפ"ט

 25/08/2029יג אייר תשצ"ה

 22/05/2035יד אדר א' תת"א

יבמות

י

ח-ט

יח אדר תשע"ח

05/03/2018

יז כסלו תשפ"ד

 30/11/2023טו אלול תשפ"ט

 26/08/2029יד אייר תשצ"ה

 23/05/2035טו אדר א' תת"א

יבמות

יא

א-ב

יט אדר תשע"ח

06/03/2018

יח כסלו תשפ"ד

 01/12/2023טז אלול תשפ"ט

 27/08/2029טו אייר תשצ"ה

 24/05/2035טז אדר א' תת"א

יבמות

יא

ג-ד

כ אדר תשע"ח

07/03/2018

יט כסלו תשפ"ד

 02/12/2023יז אלול תשפ"ט

 28/08/2029טז אייר תשצ"ה

 25/05/2035יז אדר א' תת"א

יבמות

יא

ה-ו

כא אדר תשע"ח

08/03/2018

כ כסלו תשפ"ד

 03/12/2023יח אלול תשפ"ט

 29/08/2029יז אייר תשצ"ה

 26/05/2035יח אדר א' תת"א

יבמות

יא-יב ז-א

כב אדר תשע"ח

09/03/2018

כא כסלו תשפ"ד

 04/12/2023יט אלול תשפ"ט

 30/08/2029יח אייר תשצ"ה

 27/05/2035יט אדר א' תת"א

יבמות

יב

ב-ג

כג אדר תשע"ח

10/03/2018

כב כסלו תשפ"ד

 05/12/2023כ אלול תשפ"ט

 31/08/2029יט אייר תשצ"ה

 28/05/2035כ אדר א' תת"א

יבמות

יב

ד-ה

כד אדר תשע"ח

11/03/2018

כג כסלו תשפ"ד

 06/12/2023כא אלול תשפ"ט

 01/09/2029כ אייר תשצ"ה

 29/05/2035כא אדר א' תת"א

יבמות

יב-יג ו-א

כה אדר תשע"ח

12/03/2018

כד כסלו תשפ"ד

 07/12/2023כב אלול תשפ"ט

 02/09/2029כא אייר תשצ"ה

 30/05/2035כב אדר א' תת"א

יבמות

יג

ב-ג

כו אדר תשע"ח

13/03/2018

כה כסלו תשפ"ד

 08/12/2023כג אלול תשפ"ט

 03/09/2029כב אייר תשצ"ה

 31/05/2035כג אדר א' תת"א

יבמות

יג

ד-ה

כז אדר תשע"ח

14/03/2018

כו כסלו תשפ"ד

 09/12/2023כד אלול תשפ"ט

 04/09/2029כג אייר תשצ"ה

 01/06/2035כד אדר א' תת"א

יבמות

יג

ו-ז

כח אדר תשע"ח

15/03/2018

כז כסלו תשפ"ד

 10/12/2023כה אלול תשפ"ט

 05/09/2029כד אייר תשצ"ה

 02/06/2035כה אדר א' תת"א

יבמות

יג

ח-ט

כט אדר תשע"ח

16/03/2018

כח כסלו תשפ"ד

 11/12/2023כו אלול תשפ"ט

 06/09/2029כה אייר תשצ"ה

 03/06/2035כו אדר א' תת"א

יבמות

יג

י-יא

א ניסן תשע"ח

17/03/2018

כט כסלו תשפ"ד

 12/12/2023כז אלול תשפ"ט

 07/09/2029כו אייר תשצ"ה

 04/06/2035כז אדר א' תת"א

יבמות

יג

יב-יג

ב ניסן תשע"ח

18/03/2018

א טבת תשפ"ד

 13/12/2023כח אלול תשפ"ט

 08/09/2029כז אייר תשצ"ה

 05/06/2035כח אדר א' תת"א

יבמות

יד

א-ב

ג ניסן תשע"ח

19/03/2018

ב טבת תשפ"ד

 14/12/2023כט אלול תשפ"ט

 09/09/2029כח אייר תשצ"ה

 06/06/2035כט אדר א' תת"א

יבמות

יד

ג-ד

ד ניסן תשע"ח

20/03/2018

ג טבת תשפ"ד

 15/12/2023א תשרי תש"צ

 10/09/2029כט אייר תשצ"ה

 07/06/2035ל אדר א' תת"א

יבמות

יד

ה-ו

ה ניסן תשע"ח

21/03/2018

ד טבת תשפ"ד

 16/12/2023ב תשרי תש"צ

 11/09/2029א סיון תשצ"ה

 08/06/2035א אדר ב' תת"א

יבמות

יד

ז-ח

ו ניסן תשע"ח

22/03/2018

ה טבת תשפ"ד

 17/12/2023ג תשרי תש"צ

 12/09/2029ב סיון תשצ"ה

 09/06/2035ב אדר ב' תת"א

יבמות

יד-טו ט-א

ז ניסן תשע"ח

23/03/2018

ו טבת תשפ"ד

 18/12/2023ד תשרי תש"צ

 13/09/2029ג סיון תשצ"ה

 10/06/2035ג אדר ב' תת"א

יבמות

טו

ב-ג

ח ניסן תשע"ח

24/03/2018

ז טבת תשפ"ד

 19/12/2023ה תשרי תש"צ

 14/09/2029ד סיון תשצ"ה

 11/06/2035ד אדר ב' תת"א

יבמות

טו

ד-ה

ט ניסן תשע"ח

25/03/2018

ח טבת תשפ"ד

 20/12/2023ו תשרי תש"צ

 15/09/2029ה סיון תשצ"ה

 12/06/2035ה אדר ב' תת"א

יבמות

טו

ו-ז

י ניסן תשע"ח

26/03/2018

ט טבת תשפ"ד

 21/12/2023ז תשרי תש"צ

 16/09/2029ו סיון תשצ"ה

 13/06/2035ו אדר ב' תת"א

יבמות

טו

ח-ט

יא ניסן תשע"ח

27/03/2018

י טבת תשפ"ד

 22/12/2023ח תשרי תש"צ

 17/09/2029ז סיון תשצ"ה

 14/06/2035ז אדר ב' תת"א
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בס"ד

מחזור יג

עמודה7

מסכת פרק משנהוד

יב ניסן תשע"ח

28/03/2018

יבמות

טו-ט י-א

יבמות

טז

ב-ג

יג ניסן תשע"ח

יבמות

טז

ד-ה

יד ניסן תשע"ח

יבמות

טז

ו-ז

טו ניסן תשע"ח

כתובות א

א-ב

טז ניסן תשע"ח

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

15

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 18/09/2029ח סיון תשצ"ה

 15/06/2035ח אדר ב' תת"א

יא טבת תשפ"ד

 23/12/2023ט תשרי תש"צ

 16/06/2035ט אדר ב' תת"א
 17/06/2035י אדר ב' תת"א

29/03/2018

יב טבת תשפ"ד

 24/12/2023י תשרי תש"צ

 19/09/2029ט סיון תשצ"ה

30/03/2018

יג טבת תשפ"ד

 25/12/2023יא תשרי תש"צ

 20/09/2029י סיון תשצ"ה

31/03/2018

יד טבת תשפ"ד

 26/12/2023יב תשרי תש"צ

 21/09/2029יא סיון תשצ"ה

 18/06/2035יא אדר ב' תת"א

01/04/2018

טו טבת תשפ"ד

 27/12/2023יג תשרי תש"צ

 22/09/2029יב סיון תשצ"ה

 19/06/2035יב אדר ב' תת"א

כתובות א

ג-ד

יז ניסן תשע"ח

02/04/2018

טז טבת תשפ"ד

 28/12/2023יד תשרי תש"צ

 23/09/2029יג סיון תשצ"ה

 20/06/2035יג אדר ב' תת"א

כתובות א

ה-ו

יח ניסן תשע"ח

03/04/2018

יז טבת תשפ"ד

 29/12/2023טו תשרי תש"צ

 24/09/2029יד סיון תשצ"ה

 21/06/2035יד אדר ב' תת"א

כתובות א

ז-ח

יט ניסן תשע"ח

04/04/2018

יח טבת תשפ"ד

 30/12/2023טז תשרי תש"צ

 25/09/2029טו סיון תשצ"ה

 22/06/2035טו אדר ב' תת"א

כתובות א

ט-י

כ ניסן תשע"ח

05/04/2018

יט טבת תשפ"ד

 31/12/2023יז תשרי תש"צ

 26/09/2029טז סיון תשצ"ה

 23/06/2035טז אדר ב' תת"א

כתובות ב

א-ב

כא ניסן תשע"ח

06/04/2018

כ טבת תשפ"ד

 01/01/2024יח תשרי תש"צ

 27/09/2029יז סיון תשצ"ה

 24/06/2035יז אדר ב' תת"א

כתובות ב

ג-ד

כב ניסן תשע"ח

07/04/2018

כא טבת תשפ"ד

 02/01/2024יט תשרי תש"צ

 28/09/2029יח סיון תשצ"ה

 25/06/2035יח אדר ב' תת"א

כתובות ב

ה-ו

כג ניסן תשע"ח

08/04/2018

כב טבת תשפ"ד

 03/01/2024כ תשרי תש"צ

 29/09/2029יט סיון תשצ"ה

 26/06/2035יט אדר ב' תת"א

כתובות ב

ז-ח

כד ניסן תשע"ח

09/04/2018

כג טבת תשפ"ד

 04/01/2024כא תשרי תש"צ

 30/09/2029כ סיון תשצ"ה

 27/06/2035כ אדר ב' תת"א

כתובות ב

ט-י

כה ניסן תשע"ח

10/04/2018

כד טבת תשפ"ד

 05/01/2024כב תשרי תש"צ

 01/10/2029כא סיון תשצ"ה

 28/06/2035כא אדר ב' תת"א

כתובות ג

א-ב

כו ניסן תשע"ח

11/04/2018

כה טבת תשפ"ד

 06/01/2024כג תשרי תש"צ

 02/10/2029כב סיון תשצ"ה

 29/06/2035כב אדר ב' תת"א

כתובות ג

ג-ד

כז ניסן תשע"ח

12/04/2018

כו טבת תשפ"ד

 07/01/2024כד תשרי תש"צ

 03/10/2029כג סיון תשצ"ה

 30/06/2035כג אדר ב' תת"א

כתובות ג

ה-ו

כח ניסן תשע"ח

13/04/2018

כז טבת תשפ"ד

 08/01/2024כה תשרי תש"צ

 04/10/2029כד סיון תשצ"ה

 01/07/2035כד אדר ב' תת"א

כתובות ג

ז-ח

כט ניסן תשע"ח

14/04/2018

כח טבת תשפ"ד

 09/01/2024כו תשרי תש"צ

 05/10/2029כה סיון תשצ"ה

 02/07/2035כה אדר ב' תת"א

ל ניסן תשע"ח

15/04/2018

כט טבת תשפ"ד

 10/01/2024כז תשרי תש"צ

 06/10/2029כו סיון תשצ"ה

 03/07/2035כו אדר ב' תת"א

כתובות ג-ד ט-א
כתובות ד

ב-ג

א אייר תשע"ח

16/04/2018

א שבט תשפ"ד

 11/01/2024כח תשרי תש"צ

 07/10/2029כז סיון תשצ"ה

 04/07/2035כז אדר ב' תת"א

כתובות ד

ד-ה

ב אייר תשע"ח

17/04/2018

ב שבט תשפ"ד

 12/01/2024כט תשרי תש"צ

 08/10/2029כח סיון תשצ"ה

 05/07/2035כח אדר ב' תת"א

כתובות ד

ו-ז

ג אייר תשע"ח

18/04/2018

ג שבט תשפ"ד

 13/01/2024ל תשרי תש"צ

 09/10/2029כט סיון תשצ"ה

 06/07/2035כט אדר ב' תת"א

כתובות ד

ח-ט

ד אייר תשע"ח

19/04/2018

ד שבט תשפ"ד

 14/01/2024א חשון תש"צ

 10/10/2029ל סיון תשצ"ה

 07/07/2035א ניסן תת"א

כתובות ד

י-יא

ה אייר תשע"ח

20/04/2018

ה שבט תשפ"ד

 15/01/2024ב חשון תש"צ

 11/10/2029א תמוז תשצ"ה

 08/07/2035ב ניסן תת"א

כתובות ד-ה יב-א

ו אייר תשע"ח

21/04/2018

ו שבט תשפ"ד

 16/01/2024ג חשון תש"צ

 12/10/2029ב תמוז תשצ"ה

 09/07/2035ג ניסן תת"א

ב-ג

ז אייר תשע"ח

22/04/2018

ז שבט תשפ"ד

 17/01/2024ד חשון תש"צ

 13/10/2029ג תמוז תשצ"ה

 10/07/2035ד ניסן תת"א

כתובות ה

ד-ה

ח אייר תשע"ח

23/04/2018

ח שבט תשפ"ד

 18/01/2024ה חשון תש"צ

 14/10/2029ד תמוז תשצ"ה

 11/07/2035ה ניסן תת"א

כתובות ה

ו-ז

ט אייר תשע"ח

24/04/2018

ט שבט תשפ"ד

 19/01/2024ו חשון תש"צ

 15/10/2029ה תמוז תשצ"ה

 12/07/2035ו ניסן תת"א

כתובות ה

ח-ט

י אייר תשע"ח

25/04/2018

י שבט תשפ"ד

 20/01/2024ז חשון תש"צ

 16/10/2029ו תמוז תשצ"ה

 13/07/2035ז ניסן תת"א

כתובות ו

א-ב

יא אייר תשע"ח

26/04/2018

יא שבט תשפ"ד

 21/01/2024ח חשון תש"צ

 17/10/2029ז תמוז תשצ"ה

 14/07/2035ח ניסן תת"א

כתובות ו

ג-ד

יב אייר תשע"ח

27/04/2018

יב שבט תשפ"ד

 22/01/2024ט חשון תש"צ

 18/10/2029ח תמוז תשצ"ה

 15/07/2035ט ניסן תת"א

כתובות ו

ה-ו

יג אייר תשע"ח

28/04/2018

יג שבט תשפ"ד

 23/01/2024י חשון תש"צ

 19/10/2029ט תמוז תשצ"ה

 16/07/2035י ניסן תת"א

כתובות ו-ז

ז-א

יד אייר תשע"ח

29/04/2018

יד שבט תשפ"ד

 24/01/2024יא חשון תש"צ

 20/10/2029י תמוז תשצ"ה

 17/07/2035יא ניסן תת"א

כתובות ז

ב-ג

טו אייר תשע"ח

30/04/2018

טו שבט תשפ"ד

 25/01/2024יב חשון תש"צ

 21/10/2029יא תמוז תשצ"ה

 18/07/2035יב ניסן תת"א

כתובות ז

ד-ה

טז אייר תשע"ח

01/05/2018

טז שבט תשפ"ד

 26/01/2024יג חשון תש"צ

 22/10/2029יב תמוז תשצ"ה

 19/07/2035יג ניסן תת"א

כתובות ז

ו-ז

יז אייר תשע"ח

02/05/2018

יז שבט תשפ"ד

 27/01/2024יד חשון תש"צ

 23/10/2029יג תמוז תשצ"ה

 20/07/2035יד ניסן תת"א

כתובות ז

ח-ט

יח אייר תשע"ח

03/05/2018

יח שבט תשפ"ד

 28/01/2024טו חשון תש"צ

 24/10/2029יד תמוז תשצ"ה

 21/07/2035טו ניסן תת"א

יט אייר תשע"ח

04/05/2018

יט שבט תשפ"ד

 29/01/2024טז חשון תש"צ

 25/10/2029טו תמוז תשצ"ה

 22/07/2035טז ניסן תת"א

כתובות ח

ב-ג

כ אייר תשע"ח

05/05/2018

כ שבט תשפ"ד

 30/01/2024יז חשון תש"צ

 26/10/2029טז תמוז תשצ"ה

 23/07/2035יז ניסן תת"א

כתובות ח

ד-ה

כא אייר תשע"ח

06/05/2018

כא שבט תשפ"ד

 31/01/2024יח חשון תש"צ

 27/10/2029יז תמוז תשצ"ה

 24/07/2035יח ניסן תת"א

כתובות ח

ו-ז

כב אייר תשע"ח

07/05/2018

כב שבט תשפ"ד

 01/02/2024יט חשון תש"צ

 28/10/2029יח תמוז תשצ"ה

 25/07/2035יט ניסן תת"א

כתובות ח-ט ח-א

כג אייר תשע"ח

08/05/2018

כג שבט תשפ"ד

 02/02/2024כ חשון תש"צ

 29/10/2029יט תמוז תשצ"ה

 26/07/2035כ ניסן תת"א

כתובות ט

ב-ג

כד אייר תשע"ח

09/05/2018

כד שבט תשפ"ד

 03/02/2024כא חשון תש"צ

 30/10/2029כ תמוז תשצ"ה

 27/07/2035כא ניסן תת"א

כתובות ט

ד-ה

כה אייר תשע"ח

10/05/2018

כה שבט תשפ"ד

 04/02/2024כב חשון תש"צ

 31/10/2029כא תמוז תשצ"ה

 28/07/2035כב ניסן תת"א

כתובות ה

כתובות ז-ח י-א

כתובות ט

ו-ז

כו אייר תשע"ח

11/05/2018

כו שבט תשפ"ד

 05/02/2024כג חשון תש"צ

 01/11/2029כב תמוז תשצ"ה

 29/07/2035כג ניסן תת"א

כתובות ט

ח-ט

כז אייר תשע"ח

12/05/2018

כז שבט תשפ"ד

 06/02/2024כד חשון תש"צ

 02/11/2029כג תמוז תשצ"ה

 30/07/2035כד ניסן תת"א

כתובות י

א-ב

כח אייר תשע"ח

13/05/2018

כח שבט תשפ"ד

 07/02/2024כה חשון תש"צ

 03/11/2029כד תמוז תשצ"ה

 31/07/2035כה ניסן תת"א

כתובות י

ג-ד

כט אייר תשע"ח

14/05/2018

כט שבט תשפ"ד

 08/02/2024כו חשון תש"צ

 04/11/2029כה תמוז תשצ"ה

 01/08/2035כו ניסן תת"א

כתובות י

ה-ו

א סיון תשע"ח

15/05/2018

ל שבט תשפ"ד

 09/02/2024כז חשון תש"צ

 05/11/2029כו תמוז תשצ"ה

 02/08/2035כז ניסן תת"א

כתובות יא

א-ב

ב סיון תשע"ח

16/05/2018

א אדר א' תשפ"ד

 10/02/2024כח חשון תש"צ

 06/11/2029כז תמוז תשצ"ה

 03/08/2035כח ניסן תת"א

כתובות יא

ג-ד

ג סיון תשע"ח

17/05/2018

ב אדר א' תשפ"ד

 11/02/2024כט חשון תש"צ

 07/11/2029כח תמוז תשצ"ה

 04/08/2035כט ניסן תת"א

כתובות יא

ה-ו

ד סיון תשע"ח

18/05/2018

ג אדר א' תשפ"ד

 12/02/2024א כסלו תש"צ

 08/11/2029כט תמוז תשצ"ה

 05/08/2035ל ניסן תת"א
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בס"ד

מחזור יג

עמודה7

מסכת פרק משנהוד

ה סיון תשע"ח

19/05/2018

כתובות יב

א-ב

כתובות יב

ג-ד

ו סיון תשע"ח

כתובות יג

א-ב

ז סיון תשע"ח

כתובות יג

ג-ד

ח סיון תשע"ח

כתובות יג

ה-ו

ט סיון תשע"ח

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

16

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 09/11/2029א אב תשצ"ה

 06/08/2035א אייר תת"א

ד אדר א' תשפ"ד

 13/02/2024ב כסלו תש"צ

 07/08/2035ב אייר תת"א
 08/08/2035ג אייר תת"א

20/05/2018

ה אדר א' תשפ"ד

 14/02/2024ג כסלו תש"צ

 10/11/2029ב אב תשצ"ה

21/05/2018

ו אדר א' תשפ"ד

 15/02/2024ד כסלו תש"צ

 11/11/2029ג אב תשצ"ה

22/05/2018

ז אדר א' תשפ"ד

 16/02/2024ה כסלו תש"צ

 12/11/2029ד אב תשצ"ה

 09/08/2035ד אייר תת"א

23/05/2018

ח אדר א' תשפ"ד

 17/02/2024ו כסלו תש"צ

 13/11/2029ה אב תשצ"ה

 10/08/2035ה אייר תת"א

כתובות יג

ז-ח

י סיון תשע"ח

24/05/2018

ט אדר א' תשפ"ד

 18/02/2024ז כסלו תש"צ

 14/11/2029ו אב תשצ"ה

 11/08/2035ו אייר תת"א

כתובות יג

ט-י

יא סיון תשע"ח

25/05/2018

י אדר א' תשפ"ד

 19/02/2024ח כסלו תש"צ

 15/11/2029ז אב תשצ"ה

 12/08/2035ז אייר תת"א

יב סיון תשע"ח

26/05/2018

יא אדר א' תשפ"ד  20/02/2024ט כסלו תש"צ

 16/11/2029ח אב תשצ"ה

 13/08/2035ח אייר תת"א

 17/11/2029ט אב תשצ"ה

 14/08/2035ט אייר תת"א

 18/11/2029י אב תשצ"ה

 15/08/2035י אייר תת"א
 16/08/2035יא אייר תת"א
 17/08/2035יב אייר תת"א

כתובות-נ יג-א יא-א

יב אדר א' תשפ"ד  21/02/2024י כסלו תש"צ

נדרים

א

ב-ג

יג סיון תשע"ח

27/05/2018

נדרים

א-ב ד-א

יד סיון תשע"ח

28/05/2018

יג אדר א' תשפ"ד

נדרים

ב

ב-ג

טו סיון תשע"ח

29/05/2018

יד אדר א' תשפ"ד  23/02/2024יב כסלו תש"צ

 19/11/2029יא אב תשצ"ה

נדרים

ב

ד-ה

טז סיון תשע"ח

30/05/2018

טו אדר א' תשפ"ד  24/02/2024יג כסלו תש"צ

 20/11/2029יב אב תשצ"ה

 22/02/2024יא כסלו תש"צ

נדרים

ג

א-ב

יז סיון תשע"ח

31/05/2018

טז אדר א' תשפ"ד  25/02/2024יד כסלו תש"צ

 21/11/2029יג אב תשצ"ה

 18/08/2035יג אייר תת"א

נדרים

ג

ג-ד

יח סיון תשע"ח

01/06/2018

יז אדר א' תשפ"ד

 26/02/2024טו כסלו תש"צ

 22/11/2029יד אב תשצ"ה

 19/08/2035יד אייר תת"א

נדרים

ג

ה-ו

יט סיון תשע"ח

02/06/2018

יח אדר א' תשפ"ד  27/02/2024טז כסלו תש"צ

 23/11/2029טו אב תשצ"ה

 20/08/2035טו אייר תת"א

נדרים

ג

ז-ח

כ סיון תשע"ח

03/06/2018

יט אדר א' תשפ"ד  28/02/2024יז כסלו תש"צ

 24/11/2029טז אב תשצ"ה

 21/08/2035טז אייר תת"א

נדרים

ג

ט-י

כא סיון תשע"ח

04/06/2018

כ אדר א' תשפ"ד

 29/02/2024יח כסלו תש"צ

 25/11/2029יז אב תשצ"ה

 22/08/2035יז אייר תת"א

נדרים

ג-ד יא-א

כב סיון תשע"ח

05/06/2018

כא אדר א' תשפ"ד  01/03/2024יט כסלו תש"צ

 26/11/2029יח אב תשצ"ה

 23/08/2035יח אייר תת"א

ב-ג

כג סיון תשע"ח

06/06/2018

כב אדר א' תשפ"ד  02/03/2024כ כסלו תש"צ

 27/11/2029יט אב תשצ"ה

 24/08/2035יט אייר תת"א

נדרים

ד

נדרים

ד

ד-ה

כד סיון תשע"ח

07/06/2018

כג אדר א' תשפ"ד  03/03/2024כא כסלו תש"צ

 28/11/2029כ אב תשצ"ה

 25/08/2035כ אייר תת"א

נדרים

ד

ו-ז

כה סיון תשע"ח

08/06/2018

כד אדר א' תשפ"ד  04/03/2024כב כסלו תש"צ

 29/11/2029כא אב תשצ"ה

 26/08/2035כא אייר תת"א

נדרים

ד-ה ח-א

כו סיון תשע"ח

09/06/2018

כה אדר א' תשפ"ד  05/03/2024כג כסלו תש"צ

 30/11/2029כב אב תשצ"ה

 27/08/2035כב אייר תת"א

נדרים

ה

ב-ג

כז סיון תשע"ח

10/06/2018

כו אדר א' תשפ"ד  06/03/2024כד כסלו תש"צ

 01/12/2029כג אב תשצ"ה

 28/08/2035כג אייר תת"א

נדרים

ה

ד-ה

כח סיון תשע"ח

11/06/2018

כז אדר א' תשפ"ד  07/03/2024כה כסלו תש"צ

 02/12/2029כד אב תשצ"ה

 29/08/2035כד אייר תת"א

נדרים

ה-ו ו-א

כט סיון תשע"ח

12/06/2018

כח אדר א' תשפ"ד  08/03/2024כו כסלו תש"צ

 03/12/2029כה אב תשצ"ה

 30/08/2035כה אייר תת"א

נדרים

ב-ג

ל סיון תשע"ח

13/06/2018

כט אדר א' תשפ"ד  09/03/2024כז כסלו תש"צ

 04/12/2029כו אב תשצ"ה

 31/08/2035כו אייר תת"א

ו

נדרים

ו

ד-ה

א תמוז תשע"ח

14/06/2018

ל אדר א' תשפ"ד

 10/03/2024כח כסלו תש"צ

 05/12/2029כז אב תשצ"ה

 01/09/2035כז אייר תת"א

נדרים

ו

ו-ז

ב תמוז תשע"ח

15/06/2018

א אדר ב' תשפ"ד

 11/03/2024כט כסלו תש"צ

 06/12/2029כח אב תשצ"ה

 02/09/2035כח אייר תת"א

נדרים

ו

ח-ט

ג תמוז תשע"ח

16/06/2018

ב אדר ב' תשפ"ד

 12/03/2024א טבת תש"צ

 07/12/2029כט אב תשצ"ה

 03/09/2035כט אייר תת"א

נדרים

ו-ז

י-א

ד תמוז תשע"ח

17/06/2018

ג אדר ב' תשפ"ד

 13/03/2024ב טבת תש"צ

 08/12/2029ל אב תשצ"ה

 04/09/2035א סיון תת"א

נדרים

ז

ב-ג

ה תמוז תשע"ח

18/06/2018

ד אדר ב' תשפ"ד

 14/03/2024ג טבת תש"צ

 09/12/2029א אלול תשצ"ה

 05/09/2035ב סיון תת"א

נדרים

ז

ד-ה

ו תמוז תשע"ח

19/06/2018

ה אדר ב' תשפ"ד

 15/03/2024ד טבת תש"צ

 10/12/2029ב אלול תשצ"ה

 06/09/2035ג סיון תת"א

נדרים

ז

ו-ז

ז תמוז תשע"ח

20/06/2018

ו אדר ב' תשפ"ד

 16/03/2024ה טבת תש"צ

 11/12/2029ג אלול תשצ"ה

 07/09/2035ד סיון תת"א

נדרים

ז

ח-ט

ח תמוז תשע"ח

21/06/2018

ז אדר ב' תשפ"ד

 17/03/2024ו טבת תש"צ

 12/12/2029ד אלול תשצ"ה

 08/09/2035ה סיון תת"א

נדרים

ח

א-ב

ט תמוז תשע"ח

22/06/2018

ח אדר ב' תשפ"ד

 18/03/2024ז טבת תש"צ

 13/12/2029ה אלול תשצ"ה

 09/09/2035ו סיון תת"א

נדרים

ח

ג-ד

י תמוז תשע"ח

23/06/2018

ט אדר ב' תשפ"ד

 19/03/2024ח טבת תש"צ

 14/12/2029ו אלול תשצ"ה

 10/09/2035ז סיון תת"א

נדרים

ח

ה-ו

יא תמוז תשע"ח

24/06/2018

י אדר ב' תשפ"ד

 20/03/2024ט טבת תש"צ

 15/12/2029ז אלול תשצ"ה

 11/09/2035ח סיון תת"א

יא אדר ב' תשפ"ד  21/03/2024י טבת תש"צ

נדרים

ח-ט ז-א

יב תמוז תשע"ח

25/06/2018

 16/12/2029ח אלול תשצ"ה

 12/09/2035ט סיון תת"א

נדרים

ט

ב-ג

יג תמוז תשע"ח

26/06/2018

יב אדר ב' תשפ"ד

 22/03/2024יא טבת תש"צ

 17/12/2029ט אלול תשצ"ה

 13/09/2035י סיון תת"א

נדרים

ט

ד-ה

יד תמוז תשע"ח

27/06/2018

יג אדר ב' תשפ"ד

 23/03/2024יב טבת תש"צ

 18/12/2029י אלול תשצ"ה

 14/09/2035יא סיון תת"א

נדרים

ט

ו-ז

טו תמוז תשע"ח

28/06/2018

יד אדר ב' תשפ"ד

 24/03/2024יג טבת תש"צ

 19/12/2029יא אלול תשצ"ה

 15/09/2035יב סיון תת"א

נדרים

ט

ח-ט

טז תמוז תשע"ח

29/06/2018

טו אדר ב' תשפ"ד  25/03/2024יד טבת תש"צ

 20/12/2029יב אלול תשצ"ה

 16/09/2035יג סיון תת"א

נדרים

ט-י י-א

יז תמוז תשע"ח

30/06/2018

טז אדר ב' תשפ"ד  26/03/2024טו טבת תש"צ

 21/12/2029יג אלול תשצ"ה

 17/09/2035יד סיון תת"א

נדרים

י

ב-ג

יח תמוז תשע"ח

01/07/2018

יז אדר ב' תשפ"ד

 27/03/2024טז טבת תש"צ

 22/12/2029יד אלול תשצ"ה

 18/09/2035טו סיון תת"א

נדרים

י

ד-ה

יט תמוז תשע"ח

02/07/2018

יח אדר ב' תשפ"ד  28/03/2024יז טבת תש"צ

 23/12/2029טו אלול תשצ"ה

 19/09/2035טז סיון תת"א

נדרים

י

ו-ז

כ תמוז תשע"ח

03/07/2018

יט אדר ב' תשפ"ד  29/03/2024יח טבת תש"צ

 24/12/2029טז אלול תשצ"ה

 20/09/2035יז סיון תת"א

נדרים

י-יא ח-א

כא תמוז תשע"ח

04/07/2018

 30/03/2024יט טבת תש"צ

 25/12/2029יז אלול תשצ"ה

 21/09/2035יח סיון תת"א

כ אדר ב' תשפ"ד

נדרים

יא

ב-ג

כב תמוז תשע"ח

05/07/2018

כא אדר ב' תשפ"ד  31/03/2024כ טבת תש"צ

 26/12/2029יח אלול תשצ"ה

 22/09/2035יט סיון תת"א

נדרים

יא

ד-ה

כג תמוז תשע"ח

06/07/2018

כב אדר ב' תשפ"ד  01/04/2024כא טבת תש"צ

 27/12/2029יט אלול תשצ"ה

 23/09/2035כ סיון תת"א

נדרים

יא

ו-ז

כד תמוז תשע"ח

07/07/2018

כג אדר ב' תשפ"ד  02/04/2024כב טבת תש"צ

 28/12/2029כ אלול תשצ"ה

 24/09/2035כא סיון תת"א

נדרים

יא

ח-ט

כה תמוז תשע"ח

08/07/2018

כד אדר ב' תשפ"ד  03/04/2024כג טבת תש"צ

 29/12/2029כא אלול תשצ"ה

 25/09/2035כב סיון תת"א

נדרים

יא

י-יא

כו תמוז תשע"ח

09/07/2018

כה אדר ב' תשפ"ד  04/04/2024כד טבת תש"צ

 30/12/2029כב אלול תשצ"ה

 26/09/2035כג סיון תת"א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
נדרים-נזיריא-א יב-א

מחזור יג

כז תמוז תשע"ח

עמודה7
10/07/2018

ע

מחזור יד

כו אדר ב' תשפ"ד

עמודה32

ע

מחזור טו

 05/04/2024כה טבת תש"צ

עמודה42

ע

17

מחזור טז

 31/12/2029כג אלול תשצ"ה

עעמודה52

מחזור יז

 27/09/2035כד סיון תת"א

נזיר

א

ב-ג

כח תמוז תשע"ח

11/07/2018

כז אדר ב' תשפ"ד  06/04/2024כו טבת תש"צ

 01/01/2030כד אלול תשצ"ה

 28/09/2035כה סיון תת"א

נזיר

א

ד-ה

כט תמוז תשע"ח

12/07/2018

כח אדר ב' תשפ"ד  07/04/2024כז טבת תש"צ

 02/01/2030כה אלול תשצ"ה

 29/09/2035כו סיון תת"א

נזיר

א

ו-ז

א אב תשע"ח

13/07/2018

כט אדר ב' תשפ"ד  08/04/2024כח טבת תש"צ

 03/01/2030כו אלול תשצ"ה

 30/09/2035כז סיון תת"א

נזיר

ב

א-ב

ב אב תשע"ח

14/07/2018

א ניסן תשפ"ד

 09/04/2024כט טבת תש"צ

 04/01/2030כז אלול תשצ"ה

 01/10/2035כח סיון תת"א

נזיר

ב

ג-ד

ג אב תשע"ח

15/07/2018

ב ניסן תשפ"ד

 10/04/2024א שבט תש"צ

 05/01/2030כח אלול תשצ"ה

 02/10/2035כט סיון תת"א

נזיר

ב

ה-ו

ד אב תשע"ח

16/07/2018

ג ניסן תשפ"ד

 11/04/2024ב שבט תש"צ

 06/01/2030כט אלול תשצ"ה

 03/10/2035ל סיון תת"א

נזיר

ב

ז-ח

ה אב תשע"ח

17/07/2018

ד ניסן תשפ"ד

 12/04/2024ג שבט תש"צ

 07/01/2030א תשרי תשצ"ו

 04/10/2035א תמוז תת"א

נזיר

ב

ט-י

ו אב תשע"ח

18/07/2018

ה ניסן תשפ"ד

 13/04/2024ד שבט תש"צ

 08/01/2030ב תשרי תשצ"ו

 05/10/2035ב תמוז תת"א

נזיר

ג

א-ב

ז אב תשע"ח

19/07/2018

ו ניסן תשפ"ד

 14/04/2024ה שבט תש"צ

 09/01/2030ג תשרי תשצ"ו

 06/10/2035ג תמוז תת"א

נזיר

ג

ג-ד

ח אב תשע"ח

20/07/2018

ז ניסן תשפ"ד

 15/04/2024ו שבט תש"צ

 10/01/2030ד תשרי תשצ"ו

 07/10/2035ד תמוז תת"א

נזיר

ג

ה-ו

ט אב תשע"ח

21/07/2018

ח ניסן תשפ"ד

 16/04/2024ז שבט תש"צ

 11/01/2030ה תשרי תשצ"ו

 08/10/2035ה תמוז תת"א

נזיר

ג-ד ז-א

י אב תשע"ח

22/07/2018

ט ניסן תשפ"ד

 17/04/2024ח שבט תש"צ

 12/01/2030ו תשרי תשצ"ו

 09/10/2035ו תמוז תת"א

נזיר

ד

ב-ג

יא אב תשע"ח

23/07/2018

י ניסן תשפ"ד

 18/04/2024ט שבט תש"צ

 13/01/2030ז תשרי תשצ"ו

 10/10/2035ז תמוז תת"א

נזיר

ד

ד-ה

יב אב תשע"ח

24/07/2018

יא ניסן תשפ"ד

 19/04/2024י שבט תש"צ

 14/01/2030ח תשרי תשצ"ו

 11/10/2035ח תמוז תת"א

נזיר

ד

ו-ז

יג אב תשע"ח

25/07/2018

יב ניסן תשפ"ד

 20/04/2024יא שבט תש"צ

 15/01/2030ט תשרי תשצ"ו

 12/10/2035ט תמוז תת"א

נזיר

ה

א-ב

יד אב תשע"ח

26/07/2018

יג ניסן תשפ"ד

 21/04/2024יב שבט תש"צ

 16/01/2030י תשרי תשצ"ו

 13/10/2035י תמוז תת"א

נזיר

ה

ג-ד

טו אב תשע"ח

27/07/2018

יד ניסן תשפ"ד

 22/04/2024יג שבט תש"צ

 17/01/2030יא תשרי תשצ"ו

 14/10/2035יא תמוז תת"א

נזיר

ה

ה-ו

טז אב תשע"ח

28/07/2018

טו ניסן תשפ"ד

 23/04/2024יד שבט תש"צ

 18/01/2030יב תשרי תשצ"ו

 15/10/2035יב תמוז תת"א

נזיר

ה-ו ז-א

יז אב תשע"ח

29/07/2018

טז ניסן תשפ"ד

 24/04/2024טו שבט תש"צ

 19/01/2030יג תשרי תשצ"ו

 16/10/2035יג תמוז תת"א

נזיר

ו

ב-ג

יח אב תשע"ח

30/07/2018

יז ניסן תשפ"ד

 25/04/2024טז שבט תש"צ

 20/01/2030יד תשרי תשצ"ו

 17/10/2035יד תמוז תת"א

נזיר

ו

ד-ה

יט אב תשע"ח

31/07/2018

יח ניסן תשפ"ד

 26/04/2024יז שבט תש"צ

 21/01/2030טו תשרי תשצ"ו

 18/10/2035טו תמוז תת"א

נזיר

ו

ו-ז

כ אב תשע"ח

01/08/2018

יט ניסן תשפ"ד

 27/04/2024יח שבט תש"צ

 22/01/2030טז תשרי תשצ"ו

 19/10/2035טז תמוז תת"א

נזיר

ו

ח-ט

כא אב תשע"ח

02/08/2018

כ ניסן תשפ"ד

 28/04/2024יט שבט תש"צ

 23/01/2030יז תשרי תשצ"ו

 20/10/2035יז תמוז תת"א

נזיר

ו

י-יא

כב אב תשע"ח

03/08/2018

כא ניסן תשפ"ד

 29/04/2024כ שבט תש"צ

 24/01/2030יח תשרי תשצ"ו

 21/10/2035יח תמוז תת"א

נזיר

ז

א-ב

כג אב תשע"ח

04/08/2018

כב ניסן תשפ"ד

 30/04/2024כא שבט תש"צ

 25/01/2030יט תשרי תשצ"ו

 22/10/2035יט תמוז תת"א

נזיר

ז

ג-ד

כד אב תשע"ח

05/08/2018

כג ניסן תשפ"ד

 01/05/2024כב שבט תש"צ

 26/01/2030כ תשרי תשצ"ו

 23/10/2035כ תמוז תת"א

נזיר

ח

א-ב

כה אב תשע"ח

06/08/2018

כד ניסן תשפ"ד

 02/05/2024כג שבט תש"צ

 27/01/2030כא תשרי תשצ"ו

 24/10/2035כא תמוז תת"א

נזיר

ט

א-ב

כו אב תשע"ח

07/08/2018

כה ניסן תשפ"ד

 03/05/2024כד שבט תש"צ

 28/01/2030כב תשרי תשצ"ו

 25/10/2035כב תמוז תת"א

נזיר

ט

ג-ד

כז אב תשע"ח

08/08/2018

כו ניסן תשפ"ד

 04/05/2024כה שבט תש"צ

 29/01/2030כג תשרי תשצ"ו

 26/10/2035כג תמוז תת"א

נזיר-סוטהט-א ה-א

כח אב תשע"ח

09/08/2018

כז ניסן תשפ"ד

 05/05/2024כו שבט תש"צ

 30/01/2030כד תשרי תשצ"ו

 27/10/2035כד תמוז תת"א

סוטה

א

ב-ג

כט אב תשע"ח

10/08/2018

כח ניסן תשפ"ד

 06/05/2024כז שבט תש"צ

 31/01/2030כה תשרי תשצ"ו

 28/10/2035כה תמוז תת"א

סוטה

א

ד-ה

ל אב תשע"ח

11/08/2018

כט ניסן תשפ"ד

 07/05/2024כח שבט תש"צ

 01/02/2030כו תשרי תשצ"ו

 29/10/2035כו תמוז תת"א

סוטה

א

ו-ז

א אלול תשע"ח

12/08/2018

ל ניסן תשפ"ד

 08/05/2024כט שבט תש"צ

 02/02/2030כז תשרי תשצ"ו

 30/10/2035כז תמוז תת"א

סוטה

א

ח-ט

ב אלול תשע"ח

13/08/2018

א אייר תשפ"ד

 09/05/2024ל שבט תש"צ

 03/02/2030כח תשרי תשצ"ו

 31/10/2035כח תמוז תת"א

סוטה

ב

א-ב

ג אלול תשע"ח

14/08/2018

ב אייר תשפ"ד

 10/05/2024א אדר א' תש"צ

 04/02/2030כט תשרי תשצ"ו

 01/11/2035כט תמוז תת"א

סוטה

ב

ג-ד

ד אלול תשע"ח

15/08/2018

ג אייר תשפ"ד

 11/05/2024ב אדר א' תש"צ

 05/02/2030ל תשרי תשצ"ו

 02/11/2035א אב תת"א

סוטה

ב

ה-ו

ה אלול תשע"ח

16/08/2018

ד אייר תשפ"ד

 12/05/2024ג אדר א' תש"צ

 06/02/2030א חשון תשצ"ו

 03/11/2035ב אב תת"א

סוטה

ג

א-ב

ו אלול תשע"ח

17/08/2018

ה אייר תשפ"ד

 13/05/2024ד אדר א' תש"צ

 07/02/2030ב חשון תשצ"ו

 04/11/2035ג אב תת"א

סוטה

ג

ג-ד

ז אלול תשע"ח

18/08/2018

ו אייר תשפ"ד

 14/05/2024ה אדר א' תש"צ

 08/02/2030ג חשון תשצ"ו

 05/11/2035ד אב תת"א

סוטה

ג

ה-ו

ח אלול תשע"ח

19/08/2018

ז אייר תשפ"ד

 15/05/2024ו אדר א' תש"צ

 09/02/2030ד חשון תשצ"ו

 06/11/2035ה אב תת"א

סוטה

ג

ז-ח

ט אלול תשע"ח

20/08/2018

ח אייר תשפ"ד

 16/05/2024ז אדר א' תש"צ

 10/02/2030ה חשון תשצ"ו

 07/11/2035ו אב תת"א

סוטה

ד

א-ב

י אלול תשע"ח

21/08/2018

ט אייר תשפ"ד

 17/05/2024ח אדר א' תש"צ

 11/02/2030ו חשון תשצ"ו

 08/11/2035ז אב תת"א

סוטה

ד

ג-ד

יא אלול תשע"ח

22/08/2018

י אייר תשפ"ד

 18/05/2024ט אדר א' תש"צ

 12/02/2030ז חשון תשצ"ו

 09/11/2035ח אב תת"א

סוטה

ד-ה ה-א

יב אלול תשע"ח

23/08/2018

יא אייר תשפ"ד

 19/05/2024י אדר א' תש"צ

 13/02/2030ח חשון תשצ"ו

 10/11/2035ט אב תת"א

סוטה

ה

ב-ג

יג אלול תשע"ח

24/08/2018

יב אייר תשפ"ד

 20/05/2024יא אדר א' תש"צ

 14/02/2030ט חשון תשצ"ו

 11/11/2035י אב תת"א

סוטה

ה

ד-ה

יד אלול תשע"ח

25/08/2018

יג אייר תשפ"ד

 21/05/2024יב אדר א' תש"צ

 15/02/2030י חשון תשצ"ו

 12/11/2035יא אב תת"א

סוטה

ו

א-ב

טו אלול תשע"ח

26/08/2018

יד אייר תשפ"ד

 22/05/2024יג אדר א' תש"צ

 16/02/2030יא חשון תשצ"ו

 13/11/2035יב אב תת"א

סוטה

ו

ג-ד

טז אלול תשע"ח

27/08/2018

טו אייר תשפ"ד

 23/05/2024יד אדר א' תש"צ

 17/02/2030יב חשון תשצ"ו

 14/11/2035יג אב תת"א

סוטה

ז

א-ב

יז אלול תשע"ח

28/08/2018

טז אייר תשפ"ד

 24/05/2024טו אדר א' תש"צ

 18/02/2030יג חשון תשצ"ו

 15/11/2035יד אב תת"א

סוטה

ז

ג-ד

יח אלול תשע"ח

29/08/2018

יז אייר תשפ"ד

 25/05/2024טז אדר א' תש"צ

 19/02/2030יד חשון תשצ"ו

 16/11/2035טו אב תת"א

סוטה

ז

ה-ו

יט אלול תשע"ח

30/08/2018

יח אייר תשפ"ד

 26/05/2024יז אדר א' תש"צ

 20/02/2030טו חשון תשצ"ו

 17/11/2035טז אב תת"א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7

ע

מחזור יד

יט אייר תשפ"ד

סוטה

ז

ז-ח

כ אלול תשע"ח

31/08/2018

סוטה

ח

א-ב

כא אלול תשע"ח

01/09/2018

כ אייר תשפ"ד

סוטה

ח

ג-ד

כב אלול תשע"ח

02/09/2018

כא אייר תשפ"ד

סוטה

ח

ה-ו

כג אלול תשע"ח

03/09/2018

כב אייר תשפ"ד

סוטה

ח-ט ז-א

כד אלול תשע"ח

04/09/2018

כג אייר תשפ"ד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

18

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 27/05/2024יח אדר א' תש"צ

 21/02/2030טז חשון תשצ"ו

 28/05/2024יט אדר א' תש"צ

 22/02/2030יז חשון תשצ"ו

 19/11/2035יח אב תת"א

 29/05/2024כ אדר א' תש"צ

 23/02/2030יח חשון תשצ"ו

 20/11/2035יט אב תת"א

 30/05/2024כא אדר א' תש"צ  24/02/2030יט חשון תשצ"ו
 31/05/2024כב אדר א' תש"צ

 18/11/2035יז אב תת"א

 21/11/2035כ אב תת"א

 25/02/2030כ חשון תשצ"ו

 22/11/2035כא אב תת"א

סוטה

ט

ב-ג

כה אלול תשע"ח

05/09/2018

כד אייר תשפ"ד

 01/06/2024כג אדר א' תש"צ

 26/02/2030כא חשון תשצ"ו

 23/11/2035כב אב תת"א

סוטה

ט

ד-ה

כו אלול תשע"ח

06/09/2018

כה אייר תשפ"ד

 02/06/2024כד אדר א' תש"צ

 27/02/2030כב חשון תשצ"ו

 24/11/2035כג אב תת"א

סוטה

ט

ו-ז

כז אלול תשע"ח

07/09/2018

כו אייר תשפ"ד

 03/06/2024כה אדר א' תש"צ  28/02/2030כג חשון תשצ"ו

 25/11/2035כד אב תת"א

סוטה

ט

ח-ט

כח אלול תשע"ח

08/09/2018

כז אייר תשפ"ד

 04/06/2024כו אדר א' תש"צ

 01/03/2030כד חשון תשצ"ו

 26/11/2035כה אב תת"א

סוטה

ט

י-יא

כט אלול תשע"ח

09/09/2018

כח אייר תשפ"ד

 05/06/2024כז אדר א' תש"צ

 02/03/2030כה חשון תשצ"ו

 27/11/2035כו אב תת"א

סוטה

ט

יב-יג

א תשרי תשע"ט

10/09/2018

כט אייר תשפ"ד

 06/06/2024כח אדר א' תש"צ  03/03/2030כו חשון תשצ"ו

 28/11/2035כז אב תת"א

סוטה

ט

יד-טו ב תשרי תשע"ט

11/09/2018

א סיון תשפ"ד

 07/06/2024כט אדר א' תש"צ  04/03/2030כז חשון תשצ"ו

 29/11/2035כח אב תת"א

גיטין

א

א-ב

ג תשרי תשע"ט

12/09/2018

ב סיון תשפ"ד

 08/06/2024ל אדר א' תש"צ

 05/03/2030כח חשון תשצ"ו

 30/11/2035כט אב תת"א

גיטין

א

ג-ד

ד תשרי תשע"ט

13/09/2018

ג סיון תשפ"ד

 09/06/2024א אדר ב' תש"צ

 06/03/2030כט חשון תשצ"ו

 01/12/2035ל אב תת"א

גיטין

א

ה-ו

ה תשרי תשע"ט

14/09/2018

ד סיון תשפ"ד

 10/06/2024ב אדר ב' תש"צ

 07/03/2030א כסלו תשצ"ו

 02/12/2035א אלול תת"א

גיטין

ב

א-ב

ו תשרי תשע"ט

15/09/2018

ה סיון תשפ"ד

 11/06/2024ג אדר ב' תש"צ

 08/03/2030ב כסלו תשצ"ו

 03/12/2035ב אלול תת"א

גיטין

ב

ג-ד

ז תשרי תשע"ט

16/09/2018

ו סיון תשפ"ד

 12/06/2024ד אדר ב' תש"צ

 09/03/2030ג כסלו תשצ"ו

 04/12/2035ג אלול תת"א

גיטין

ב

ה-ו

ח תשרי תשע"ט

17/09/2018

ז סיון תשפ"ד

 13/06/2024ה אדר ב' תש"צ

 10/03/2030ד כסלו תשצ"ו

 05/12/2035ד אלול תת"א

גיטין

ב-ג ז-א

ט תשרי תשע"ט

18/09/2018

ח סיון תשפ"ד

 14/06/2024ו אדר ב' תש"צ

 11/03/2030ה כסלו תשצ"ו

 06/12/2035ה אלול תת"א

גיטין

ג

ב-ג

י תשרי תשע"ט

19/09/2018

ט סיון תשפ"ד

 15/06/2024ז אדר ב' תש"צ

 12/03/2030ו כסלו תשצ"ו

 07/12/2035ו אלול תת"א

גיטין

ג

ד-ה

יא תשרי תשע"ט

20/09/2018

י סיון תשפ"ד

 16/06/2024ח אדר ב' תש"צ

 13/03/2030ז כסלו תשצ"ו

 08/12/2035ז אלול תת"א

גיטין

ג

ו-ז

יב תשרי תשע"ט

21/09/2018

יא סיון תשפ"ד

 17/06/2024ט אדר ב' תש"צ

 14/03/2030ח כסלו תשצ"ו

 09/12/2035ח אלול תת"א

גיטין

ג-ד ח-א

יג תשרי תשע"ט

22/09/2018

יב סיון תשפ"ד

 18/06/2024י אדר ב' תש"צ

 15/03/2030ט כסלו תשצ"ו

 10/12/2035ט אלול תת"א

גיטין

ד

ב-ג

יד תשרי תשע"ט

23/09/2018

יג סיון תשפ"ד

 19/06/2024יא אדר ב' תש"צ

 16/03/2030י כסלו תשצ"ו

 11/12/2035י אלול תת"א

גיטין

ד

ד-ה

טו תשרי תשע"ט

24/09/2018

יד סיון תשפ"ד

 20/06/2024יב אדר ב' תש"צ

 17/03/2030יא כסלו תשצ"ו

 12/12/2035יא אלול תת"א

גיטין

ד

ו-ז

טז תשרי תשע"ט

25/09/2018

טו סיון תשפ"ד

 21/06/2024יג אדר ב' תש"צ

 18/03/2030יב כסלו תשצ"ו

 13/12/2035יב אלול תת"א

גיטין

ד

ח-ט

יז תשרי תשע"ט

26/09/2018

טז סיון תשפ"ד

 22/06/2024יד אדר ב' תש"צ

 19/03/2030יג כסלו תשצ"ו

 14/12/2035יג אלול תת"א

גיטין

ה

א-ב

יח תשרי תשע"ט

27/09/2018

יז סיון תשפ"ד

 23/06/2024טו אדר ב' תש"צ

 20/03/2030יד כסלו תשצ"ו

 15/12/2035יד אלול תת"א

גיטין

ה

ג-ד

יט תשרי תשע"ט

28/09/2018

יח סיון תשפ"ד

 24/06/2024טז אדר ב' תש"צ

 21/03/2030טו כסלו תשצ"ו

 16/12/2035טו אלול תת"א

גיטין

ה

ה-ו

כ תשרי תשע"ט

29/09/2018

יט סיון תשפ"ד

 25/06/2024יז אדר ב' תש"צ

 22/03/2030טז כסלו תשצ"ו

 17/12/2035טז אלול תת"א

גיטין

ה

ז-ח

כא תשרי תשע"ט

30/09/2018

כ סיון תשפ"ד

 26/06/2024יח אדר ב' תש"צ

 23/03/2030יז כסלו תשצ"ו

 18/12/2035יז אלול תת"א

גיטין

ה-ו ט-א

כב תשרי תשע"ט

01/10/2018

כא סיון תשפ"ד

 27/06/2024יט אדר ב' תש"צ

 24/03/2030יח כסלו תשצ"ו

 19/12/2035יח אלול תת"א

גיטין

ו

ב-ג

כג תשרי תשע"ט

02/10/2018

כב סיון תשפ"ד

 28/06/2024כ אדר ב' תש"צ

 25/03/2030יט כסלו תשצ"ו

 20/12/2035יט אלול תת"א

גיטין

ו

ד-ה

כד תשרי תשע"ט

03/10/2018

כג סיון תשפ"ד

 29/06/2024כא אדר ב' תש"צ

 26/03/2030כ כסלו תשצ"ו

 21/12/2035כ אלול תת"א

גיטין

ו

ו-ז

כה תשרי תשע"ט

04/10/2018

כד סיון תשפ"ד

 30/06/2024כב אדר ב' תש"צ

 27/03/2030כא כסלו תשצ"ו

 22/12/2035כא אלול תת"א

גיטין

ז

א-ב

כו תשרי תשע"ט

05/10/2018

כה סיון תשפ"ד

 01/07/2024כג אדר ב' תש"צ

 28/03/2030כב כסלו תשצ"ו

 23/12/2035כב אלול תת"א

גיטין

ז

ג-ד

כז תשרי תשע"ט

06/10/2018

כו סיון תשפ"ד

 02/07/2024כד אדר ב' תש"צ

 29/03/2030כג כסלו תשצ"ו

 24/12/2035כג אלול תת"א

גיטין

ז

ה-ו

כח תשרי תשע"ט

07/10/2018

כז סיון תשפ"ד

 03/07/2024כה אדר ב' תש"צ

 30/03/2030כד כסלו תשצ"ו

 25/12/2035כד אלול תת"א

גיטין

ז

ז-ח

כט תשרי תשע"ט

08/10/2018

כח סיון תשפ"ד

 04/07/2024כו אדר ב' תש"צ

 31/03/2030כה כסלו תשצ"ו

 26/12/2035כה אלול תת"א

גיטין

ז-ח ט-א

ל תשרי תשע"ט

09/10/2018

כט סיון תשפ"ד

 05/07/2024כז אדר ב' תש"צ

 01/04/2030כו כסלו תשצ"ו

 27/12/2035כו אלול תת"א

גיטין

ח

ב-ג

א חשון תשע"ט

10/10/2018

ל סיון תשפ"ד

 06/07/2024כח אדר ב' תש"צ

 02/04/2030כז כסלו תשצ"ו

 28/12/2035כז אלול תת"א

גיטין

ח

ד-ה

ב חשון תשע"ט

11/10/2018

א תמוז תשפ"ד

 07/07/2024כט אדר ב' תש"צ  03/04/2030כח כסלו תשצ"ו

 29/12/2035כח אלול תת"א

גיטין

ח

ו-ז

ג חשון תשע"ט

12/10/2018

ב תמוז תשפ"ד

 08/07/2024א ניסן תש"צ

 04/04/2030כט כסלו תשצ"ו

 30/12/2035כט אלול תת"א

גיטין

ח

ח-ט

ד חשון תשע"ט

13/10/2018

ג תמוז תשפ"ד

 09/07/2024ב ניסן תש"צ

 05/04/2030ל כסלו תשצ"ו

 31/12/2035א תשרי תת"ב

גיטין

ח-ט י-א

ה חשון תשע"ט

14/10/2018

ד תמוז תשפ"ד

 10/07/2024ג ניסן תש"צ

 06/04/2030א טבת תשצ"ו

 01/01/2036ב תשרי תת"ב

גיטין

ט

ב-ג

ו חשון תשע"ט

15/10/2018

ה תמוז תשפ"ד

 11/07/2024ד ניסן תש"צ

 07/04/2030ב טבת תשצ"ו

 02/01/2036ג תשרי תת"ב

גיטין

ט

ד-ה

ז חשון תשע"ט

16/10/2018

ו תמוז תשפ"ד

 12/07/2024ה ניסן תש"צ

 08/04/2030ג טבת תשצ"ו

 03/01/2036ד תשרי תת"ב

גיטין

ט

ו-ז

ח חשון תשע"ט

17/10/2018

ז תמוז תשפ"ד

 13/07/2024ו ניסן תש"צ

 09/04/2030ד טבת תשצ"ו

 04/01/2036ה תשרי תת"ב

גיטין

ט

ח-ט

ט חשון תשע"ט

18/10/2018

ח תמוז תשפ"ד

 14/07/2024ז ניסן תש"צ

 10/04/2030ה טבת תשצ"ו

 05/01/2036ו תשרי תת"ב

י חשון תשע"ט

19/10/2018

ט תמוז תשפ"ד

 15/07/2024ח ניסן תש"צ

 11/04/2030ו טבת תשצ"ו

 06/01/2036ז תשרי תת"ב

קידושין א

ב-ג

יא חשון תשע"ט

20/10/2018

י תמוז תשפ"ד

 16/07/2024ט ניסן תש"צ

 12/04/2030ז טבת תשצ"ו

 07/01/2036ח תשרי תת"ב

קידושין א

ד-ה

יב חשון תשע"ט

21/10/2018

יא תמוז תשפ"ד

 17/07/2024י ניסן תש"צ

 13/04/2030ח טבת תשצ"ו

 08/01/2036ט תשרי תת"ב

גיטין-קידוט-א י-א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7
22/10/2018

ע

מחזור יד

יב תמוז תשפ"ד

קידושין א

ו-ז

יג חשון תשע"ט

קידושין א

ח-ט

יד חשון תשע"ט

23/10/2018

קידושין א-ב י-א

טו חשון תשע"ט

24/10/2018

קידושין ב

ב-ג

טז חשון תשע"ט

25/10/2018

קידושין ב

ד-ה

יז חשון תשע"ט

26/10/2018

טז תמוז תשפ"ד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

19

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 09/01/2036י תשרי תת"ב

 18/07/2024יא ניסן תש"צ

 14/04/2030ט טבת תשצ"ו

יג תמוז תשפ"ד

 19/07/2024יב ניסן תש"צ

 15/04/2030י טבת תשצ"ו

 10/01/2036יא תשרי תת"ב

יד תמוז תשפ"ד

 20/07/2024יג ניסן תש"צ

 16/04/2030יא טבת תשצ"ו

 11/01/2036יב תשרי תת"ב

טו תמוז תשפ"ד

 21/07/2024יד ניסן תש"צ

 17/04/2030יב טבת תשצ"ו

 12/01/2036יג תשרי תת"ב

 22/07/2024טו ניסן תש"צ

 18/04/2030יג טבת תשצ"ו

 13/01/2036יד תשרי תת"ב

קידושין ב

ו-ז

יח חשון תשע"ט

27/10/2018

יז תמוז תשפ"ד

 23/07/2024טז ניסן תש"צ

 19/04/2030יד טבת תשצ"ו

 14/01/2036טו תשרי תת"ב

קידושין ב

ח-ט

יט חשון תשע"ט

28/10/2018

יח תמוז תשפ"ד

 24/07/2024יז ניסן תש"צ

 20/04/2030טו טבת תשצ"ו

 15/01/2036טז תשרי תת"ב

כ חשון תשע"ט

29/10/2018

יט תמוז תשפ"ד

 25/07/2024יח ניסן תש"צ

 21/04/2030טז טבת תשצ"ו

 16/01/2036יז תשרי תת"ב

קידושין ב-ג י-א
קידושין ג

ב-ג

כא חשון תשע"ט

30/10/2018

כ תמוז תשפ"ד

 26/07/2024יט ניסן תש"צ

 22/04/2030יז טבת תשצ"ו

 17/01/2036יח תשרי תת"ב

קידושין ג

ד-ה

כב חשון תשע"ט

31/10/2018

כא תמוז תשפ"ד

 27/07/2024כ ניסן תש"צ

 23/04/2030יח טבת תשצ"ו

 18/01/2036יט תשרי תת"ב

קידושין ג

ו-ז

כג חשון תשע"ט

01/11/2018

כב תמוז תשפ"ד

 28/07/2024כא ניסן תש"צ

 24/04/2030יט טבת תשצ"ו

 19/01/2036כ תשרי תת"ב

קידושין ג

ח-ט

כד חשון תשע"ט

02/11/2018

כג תמוז תשפ"ד

 29/07/2024כב ניסן תש"צ

 25/04/2030כ טבת תשצ"ו

 20/01/2036כא תשרי תת"ב

קידושין ג

י-יא

כה חשון תשע"ט

03/11/2018

כד תמוז תשפ"ד

 30/07/2024כג ניסן תש"צ

 26/04/2030כא טבת תשצ"ו

 21/01/2036כב תשרי תת"ב

קידושין ג

יב-יג

כו חשון תשע"ט

04/11/2018

כה תמוז תשפ"ד

 31/07/2024כד ניסן תש"צ

 27/04/2030כב טבת תשצ"ו

 22/01/2036כג תשרי תת"ב

קידושין ד

א-ב

כז חשון תשע"ט

05/11/2018

כו תמוז תשפ"ד

 01/08/2024כה ניסן תש"צ

 28/04/2030כג טבת תשצ"ו

 23/01/2036כד תשרי תת"ב

קידושין ד

ג-ד

כח חשון תשע"ט

06/11/2018

כז תמוז תשפ"ד

 02/08/2024כו ניסן תש"צ

 29/04/2030כד טבת תשצ"ו

 24/01/2036כה תשרי תת"ב

קידושין ד

ה-ו

כט חשון תשע"ט

07/11/2018

כח תמוז תשפ"ד

 03/08/2024כז ניסן תש"צ

 30/04/2030כה טבת תשצ"ו

 25/01/2036כו תשרי תת"ב

קידושין ד

ז-ח

ל חשון תשע"ט

08/11/2018

כט תמוז תשפ"ד

 04/08/2024כח ניסן תש"צ

 01/05/2030כו טבת תשצ"ו

 26/01/2036כז תשרי תת"ב

קידושין ד

ט-י

א כסלו תשע"ט

09/11/2018

א אב תשפ"ד

 05/08/2024כט ניסן תש"צ

 02/05/2030כז טבת תשצ"ו

 27/01/2036כח תשרי תת"ב

קידושין ד

יא-יב ב כסלו תשע"ט

10/11/2018

ב אב תשפ"ד

 06/08/2024ל ניסן תש"צ

 03/05/2030כח טבת תשצ"ו

 28/01/2036כט תשרי תת"ב

קידושין ד*( יג-יד

ג כסלו תשע"ט

11/11/2018

ג אב תשפ"ד

 07/08/2024א אייר תש"צ

 04/05/2030כט טבת תשצ"ו

 29/01/2036ל תשרי תת"ב

בבא קמאא

א-ב

ד כסלו תשע"ט

12/11/2018

ד אב תשפ"ד

 08/08/2024ב אייר תש"צ

 05/05/2030א שבט תשצ"ו

 30/01/2036א חשון תת"ב

בבא קמאא

ג-ד

ה כסלו תשע"ט

13/11/2018

ה אב תשפ"ד

 09/08/2024ג אייר תש"צ

 06/05/2030ב שבט תשצ"ו

 31/01/2036ב חשון תת"ב

בבא קמאב

א-ב

ו כסלו תשע"ט

14/11/2018

ו אב תשפ"ד

 10/08/2024ד אייר תש"צ

 07/05/2030ג שבט תשצ"ו

 01/02/2036ג חשון תת"ב

בבא קמאב

ג-ד

ז כסלו תשע"ט

15/11/2018

ז אב תשפ"ד

 11/08/2024ה אייר תש"צ

 08/05/2030ד שבט תשצ"ו

 02/02/2036ד חשון תת"ב

בבא קמאב

ה-ו

ח כסלו תשע"ט

16/11/2018

ח אב תשפ"ד

 12/08/2024ו אייר תש"צ

 09/05/2030ה שבט תשצ"ו

 03/02/2036ה חשון תת"ב

בבא קמאג

א-ב

ט כסלו תשע"ט

17/11/2018

ט אב תשפ"ד

 13/08/2024ז אייר תש"צ

 10/05/2030ו שבט תשצ"ו

 04/02/2036ו חשון תת"ב

בבא קמאג

ג-ד

י כסלו תשע"ט

18/11/2018

י אב תשפ"ד

 14/08/2024ח אייר תש"צ

 11/05/2030ז שבט תשצ"ו

 05/02/2036ז חשון תת"ב

בבא קמאג

ה-ו

יא כסלו תשע"ט

19/11/2018

יא אב תשפ"ד

 15/08/2024ט אייר תש"צ

 12/05/2030ח שבט תשצ"ו

 06/02/2036ח חשון תת"ב

בבא קמאג

ז-ח

יב כסלו תשע"ט

20/11/2018

יב אב תשפ"ד

 16/08/2024י אייר תש"צ

 13/05/2030ט שבט תשצ"ו

 07/02/2036ט חשון תת"ב

בבא קמאג

ט-י

יג כסלו תשע"ט

21/11/2018

יג אב תשפ"ד

 17/08/2024יא אייר תש"צ

 14/05/2030י שבט תשצ"ו

 08/02/2036י חשון תת"ב

יד כסלו תשע"ט

22/11/2018

יד אב תשפ"ד

 18/08/2024יב אייר תש"צ

 15/05/2030יא שבט תשצ"ו

 09/02/2036יא חשון תת"ב

בבא קמאד

ב-ג

טו כסלו תשע"ט

23/11/2018

טו אב תשפ"ד

 19/08/2024יג אייר תש"צ

 16/05/2030יב שבט תשצ"ו

 10/02/2036יב חשון תת"ב

בבא קמאג-ד יא-א
בבא קמאד

ד-ה

טז כסלו תשע"ט

24/11/2018

טז אב תשפ"ד

 20/08/2024יד אייר תש"צ

 17/05/2030יג שבט תשצ"ו

 11/02/2036יג חשון תת"ב

בבא קמאד

ו-ז

יז כסלו תשע"ט

25/11/2018

יז אב תשפ"ד

 21/08/2024טו אייר תש"צ

 18/05/2030יד שבט תשצ"ו

 12/02/2036יד חשון תת"ב

בבא קמאד

ח-ט

יח כסלו תשע"ט

26/11/2018

יח אב תשפ"ד

 22/08/2024טז אייר תש"צ

 19/05/2030טו שבט תשצ"ו

 13/02/2036טו חשון תת"ב

בבא קמאה

א-ב

יט כסלו תשע"ט

27/11/2018

יט אב תשפ"ד

 23/08/2024יז אייר תש"צ

 20/05/2030טז שבט תשצ"ו

 14/02/2036טז חשון תת"ב

בבא קמאה

ג-ד

כ כסלו תשע"ט

28/11/2018

כ אב תשפ"ד

 24/08/2024יח אייר תש"צ

 21/05/2030יז שבט תשצ"ו

 15/02/2036יז חשון תת"ב

בבא קמאה

ה-ו

כא כסלו תשע"ט

29/11/2018

כא אב תשפ"ד

 25/08/2024יט אייר תש"צ

 22/05/2030יח שבט תשצ"ו

 16/02/2036יח חשון תת"ב

בבא קמאה-ו ז-א

כב כסלו תשע"ט

30/11/2018

כב אב תשפ"ד

 26/08/2024כ אייר תש"צ

 23/05/2030יט שבט תשצ"ו

 17/02/2036יט חשון תת"ב

בבא קמאו

ב-ג

כג כסלו תשע"ט

01/12/2018

כג אב תשפ"ד

 27/08/2024כא אייר תש"צ

 24/05/2030כ שבט תשצ"ו

 18/02/2036כ חשון תת"ב

בבא קמאו

ד-ה

כד כסלו תשע"ט

02/12/2018

כד אב תשפ"ד

 28/08/2024כב אייר תש"צ

 25/05/2030כא שבט תשצ"ו

 19/02/2036כא חשון תת"ב

בבא קמאו-ז

ו-א

כה כסלו תשע"ט

03/12/2018

כה אב תשפ"ד

 29/08/2024כג אייר תש"צ

 26/05/2030כב שבט תשצ"ו

 20/02/2036כב חשון תת"ב

בבא קמאז

ב-ג

כו כסלו תשע"ט

04/12/2018

כו אב תשפ"ד

 30/08/2024כד אייר תש"צ

 27/05/2030כג שבט תשצ"ו

 21/02/2036כג חשון תת"ב

בבא קמאז

ד-ה

כז כסלו תשע"ט

05/12/2018

כז אב תשפ"ד

 31/08/2024כה אייר תש"צ

 28/05/2030כד שבט תשצ"ו

 22/02/2036כד חשון תת"ב

בבא קמאז

ו-ז

כח כסלו תשע"ט

06/12/2018

כח אב תשפ"ד

 01/09/2024כו אייר תש"צ

 29/05/2030כה שבט תשצ"ו

 23/02/2036כה חשון תת"ב

בבא קמאח

א-ב

כט כסלו תשע"ט

07/12/2018

כט אב תשפ"ד

 02/09/2024כז אייר תש"צ

 30/05/2030כו שבט תשצ"ו

 24/02/2036כו חשון תת"ב

בבא קמאח

ג-ד

ל כסלו תשע"ט

08/12/2018

ל אב תשפ"ד

 03/09/2024כח אייר תש"צ

 31/05/2030כז שבט תשצ"ו

 25/02/2036כז חשון תת"ב

בבא קמאח

ה-ו

א טבת תשע"ט

09/12/2018

א אלול תשפ"ד

 04/09/2024כט אייר תש"צ

 01/06/2030כח שבט תשצ"ו

 26/02/2036כח חשון תת"ב

בבא קמאח-ט ז-א

ב טבת תשע"ט

10/12/2018

ב אלול תשפ"ד

 05/09/2024א סיון תש"צ

 02/06/2030כט שבט תשצ"ו

 27/02/2036כט חשון תת"ב

בבא קמאט

ב-ג

ג טבת תשע"ט

11/12/2018

ג אלול תשפ"ד

 06/09/2024ב סיון תש"צ

 03/06/2030ל שבט תשצ"ו

 28/02/2036א כסלו תת"ב

בבא קמאט

ד-ה

ד טבת תשע"ט

12/12/2018

ד אלול תשפ"ד

 07/09/2024ג סיון תש"צ

 04/06/2030א אדר תשצ"ו

 29/02/2036ב כסלו תת"ב
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

בבא קמאט

ו-ז

ה טבת תשע"ט

עמודה7
13/12/2018

ע

מחזור יד

ה אלול תשפ"ד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

20

מחזור טז

 08/09/2024ד סיון תש"צ

 05/06/2030ב אדר תשצ"ו

עעמודה52

מחזור יז

 01/03/2036ג כסלו תת"ב

בבא קמאט

ח-ט

ו טבת תשע"ט

14/12/2018

ו אלול תשפ"ד

 09/09/2024ה סיון תש"צ

 06/06/2030ג אדר תשצ"ו

 02/03/2036ד כסלו תת"ב

בבא קמאט

י-יא

ז טבת תשע"ט

15/12/2018

ז אלול תשפ"ד

 10/09/2024ו סיון תש"צ

 07/06/2030ד אדר תשצ"ו

 03/03/2036ה כסלו תת"ב

בבא קמאט-י יב-א

ח טבת תשע"ט

16/12/2018

ח אלול תשפ"ד

 11/09/2024ז סיון תש"צ

 08/06/2030ה אדר תשצ"ו

 04/03/2036ו כסלו תת"ב

בבא קמאי

ב-ג

ט טבת תשע"ט

17/12/2018

ט אלול תשפ"ד

 12/09/2024ח סיון תש"צ

 09/06/2030ו אדר תשצ"ו

 05/03/2036ז כסלו תת"ב

בבא קמאי

ד-ה

י טבת תשע"ט

18/12/2018

י אלול תשפ"ד

 13/09/2024ט סיון תש"צ

 10/06/2030ז אדר תשצ"ו

 06/03/2036ח כסלו תת"ב

בבא קמאי

ו-ז

יא טבת תשע"ט

19/12/2018

יא אלול תשפ"ד

 14/09/2024י סיון תש"צ

 11/06/2030ח אדר תשצ"ו

 07/03/2036ט כסלו תת"ב

בבא קמאי

ח-ט

יב טבת תשע"ט

20/12/2018

יב אלול תשפ"ד

 15/09/2024יא סיון תש"צ

 12/06/2030ט אדר תשצ"ו

 08/03/2036י כסלו תת"ב

בבא קמאי-א י-א

יג טבת תשע"ט

21/12/2018

יג אלול תשפ"ד

 16/09/2024יב סיון תש"צ

 13/06/2030י אדר תשצ"ו

 09/03/2036יא כסלו תת"ב

בבא מציעא

ב-ג

יד טבת תשע"ט

22/12/2018

יד אלול תשפ"ד

 17/09/2024יג סיון תש"צ

 14/06/2030יא אדר תשצ"ו

 10/03/2036יב כסלו תת"ב

בבא מציעא

ד-ה

טו טבת תשע"ט

23/12/2018

טו אלול תשפ"ד

 18/09/2024יד סיון תש"צ

 15/06/2030יב אדר תשצ"ו

 11/03/2036יג כסלו תת"ב

בבא מציעא

ו-ז

טז טבת תשע"ט

24/12/2018

טז אלול תשפ"ד

 19/09/2024טו סיון תש"צ

 16/06/2030יג אדר תשצ"ו

 12/03/2036יד כסלו תת"ב

בבא מציעא-ב ח-א

יז טבת תשע"ט

25/12/2018

יז אלול תשפ"ד

 20/09/2024טז סיון תש"צ

 17/06/2030יד אדר תשצ"ו

 13/03/2036טו כסלו תת"ב

בבא מציעב

ב-ג

יח טבת תשע"ט

26/12/2018

יח אלול תשפ"ד

 21/09/2024יז סיון תש"צ

 18/06/2030טו אדר תשצ"ו

 14/03/2036טז כסלו תת"ב

בבא מציעב

ד-ה

יט טבת תשע"ט

27/12/2018

יט אלול תשפ"ד

 22/09/2024יח סיון תש"צ

 19/06/2030טז אדר תשצ"ו

 15/03/2036יז כסלו תת"ב

בבא מציעב

ו-ז

כ טבת תשע"ט

28/12/2018

כ אלול תשפ"ד

 23/09/2024יט סיון תש"צ

 20/06/2030יז אדר תשצ"ו

 16/03/2036יח כסלו תת"ב

בבא מציעב

ח-ט

כא טבת תשע"ט

29/12/2018

כא אלול תשפ"ד

 24/09/2024כ סיון תש"צ

 21/06/2030יח אדר תשצ"ו

 17/03/2036יט כסלו תת"ב

בבא מציעב

י-יא

כב טבת תשע"ט

30/12/2018

כב אלול תשפ"ד

 25/09/2024כא סיון תש"צ

 22/06/2030יט אדר תשצ"ו

 18/03/2036כ כסלו תת"ב

בבא מציעג

א-ב

כג טבת תשע"ט

31/12/2018

כג אלול תשפ"ד

 26/09/2024כב סיון תש"צ

 23/06/2030כ אדר תשצ"ו

 19/03/2036כא כסלו תת"ב

בבא מציעג

ג-ד

כד טבת תשע"ט

01/01/2019

כד אלול תשפ"ד

 27/09/2024כג סיון תש"צ

 24/06/2030כא אדר תשצ"ו

 20/03/2036כב כסלו תת"ב

בבא מציעג

ה-ו

כה טבת תשע"ט

02/01/2019

כה אלול תשפ"ד

 28/09/2024כד סיון תש"צ

 25/06/2030כב אדר תשצ"ו

 21/03/2036כג כסלו תת"ב

בבא מציעג

ז-ח

כו טבת תשע"ט

03/01/2019

כו אלול תשפ"ד

 29/09/2024כה סיון תש"צ

 26/06/2030כג אדר תשצ"ו

 22/03/2036כד כסלו תת"ב

בבא מציעג

ט-י

כז טבת תשע"ט

04/01/2019

כז אלול תשפ"ד

 30/09/2024כו סיון תש"צ

 27/06/2030כד אדר תשצ"ו

 23/03/2036כה כסלו תת"ב

בבא מציעג

יא-יב כח טבת תשע"ט

05/01/2019

כח אלול תשפ"ד

 01/10/2024כז סיון תש"צ

 28/06/2030כה אדר תשצ"ו

 24/03/2036כו כסלו תת"ב

בבא מציעד

א-ב

כט טבת תשע"ט

06/01/2019

כט אלול תשפ"ד

 02/10/2024כח סיון תש"צ

 29/06/2030כו אדר תשצ"ו

 25/03/2036כז כסלו תת"ב

בבא מציעד

ג-ד

א שבט תשע"ט

07/01/2019

א תשרי תשפ"ה

 03/10/2024כט סיון תש"צ

 30/06/2030כז אדר תשצ"ו

 26/03/2036כח כסלו תת"ב

בבא מציעד

ה-ו

ב שבט תשע"ט

08/01/2019

ב תשרי תשפ"ה

 04/10/2024ל סיון תש"צ

 01/07/2030כח אדר תשצ"ו

 27/03/2036כט כסלו תת"ב

בבא מציעד

ז-ח

ג שבט תשע"ט

09/01/2019

ג תשרי תשפ"ה

 05/10/2024א תמוז תש"צ

 02/07/2030כט אדר תשצ"ו

 28/03/2036ל כסלו תת"ב

בבא מציעד

ט-י

ד שבט תשע"ט

10/01/2019

ד תשרי תשפ"ה

 06/10/2024ב תמוז תש"צ

 03/07/2030א ניסן תשצ"ו

 29/03/2036א טבת תת"ב

בבא מציעד

יא-יב ה שבט תשע"ט

11/01/2019

ה תשרי תשפ"ה

 07/10/2024ג תמוז תש"צ

 04/07/2030ב ניסן תשצ"ו

 30/03/2036ב טבת תת"ב

בבא מציעה

א-ב

ו שבט תשע"ט

12/01/2019

ו תשרי תשפ"ה

 08/10/2024ד תמוז תש"צ

 05/07/2030ג ניסן תשצ"ו

 31/03/2036ג טבת תת"ב

בבא מציעה

ג-ד

ז שבט תשע"ט

13/01/2019

ז תשרי תשפ"ה

 09/10/2024ה תמוז תש"צ

 06/07/2030ד ניסן תשצ"ו

 01/04/2036ד טבת תת"ב

בבא מציעה

ה-ו

ח שבט תשע"ט

14/01/2019

ח תשרי תשפ"ה

 10/10/2024ו תמוז תש"צ

 07/07/2030ה ניסן תשצ"ו

 02/04/2036ה טבת תת"ב

בבא מציעה

ז-ח

ט שבט תשע"ט

15/01/2019

ט תשרי תשפ"ה

 11/10/2024ז תמוז תש"צ

 08/07/2030ו ניסן תשצ"ו

 03/04/2036ו טבת תת"ב

בבא מציעה

ט-י

י שבט תשע"ט

16/01/2019

י תשרי תשפ"ה

 12/10/2024ח תמוז תש"צ

 09/07/2030ז ניסן תשצ"ו

 04/04/2036ז טבת תת"ב

יא שבט תשע"ט

17/01/2019

יא תשרי תשפ"ה

 13/10/2024ט תמוז תש"צ

 10/07/2030ח ניסן תשצ"ו

 05/04/2036ח טבת תת"ב

בבא מציעו

ב-ג

יב שבט תשע"ט

18/01/2019

יב תשרי תשפ"ה

 14/10/2024י תמוז תש"צ

 11/07/2030ט ניסן תשצ"ו

 06/04/2036ט טבת תת"ב

בבא מציעה-ו יא-א
בבא מציעו

ד-ה

יג שבט תשע"ט

19/01/2019

יג תשרי תשפ"ה

 15/10/2024יא תמוז תש"צ

 12/07/2030י ניסן תשצ"ו

 07/04/2036י טבת תת"ב

בבא מציעו

ו-ז

יד שבט תשע"ט

20/01/2019

יד תשרי תשפ"ה

 16/10/2024יב תמוז תש"צ

 13/07/2030יא ניסן תשצ"ו

 08/04/2036יא טבת תת"ב

בבא מציעו-ז

ח-א

טו שבט תשע"ט

21/01/2019

טו תשרי תשפ"ה

 17/10/2024יג תמוז תש"צ

 14/07/2030יב ניסן תשצ"ו

 09/04/2036יב טבת תת"ב

בבא מציעז

ב-ג

טז שבט תשע"ט

22/01/2019

טז תשרי תשפ"ה

 18/10/2024יד תמוז תש"צ

 15/07/2030יג ניסן תשצ"ו

 10/04/2036יג טבת תת"ב

בבא מציעז

ד-ה

יז שבט תשע"ט

23/01/2019

יז תשרי תשפ"ה

 19/10/2024טו תמוז תש"צ

 16/07/2030יד ניסן תשצ"ו

 11/04/2036יד טבת תת"ב

בבא מציעז

ו-ז

יח שבט תשע"ט

24/01/2019

יח תשרי תשפ"ה

 20/10/2024טז תמוז תש"צ

 17/07/2030טו ניסן תשצ"ו

 12/04/2036טו טבת תת"ב

בבא מציעז

ח-ט

יט שבט תשע"ט

25/01/2019

יט תשרי תשפ"ה

 21/10/2024יז תמוז תש"צ

 18/07/2030טז ניסן תשצ"ו

 13/04/2036טז טבת תת"ב

בבא מציעז

י-יא

כ שבט תשע"ט

26/01/2019

כ תשרי תשפ"ה

 22/10/2024יח תמוז תש"צ

 19/07/2030יז ניסן תשצ"ו

 14/04/2036יז טבת תת"ב

בבא מציעח

א-ב

כא שבט תשע"ט

27/01/2019

כא תשרי תשפ"ה

 23/10/2024יט תמוז תש"צ

 20/07/2030יח ניסן תשצ"ו

 15/04/2036יח טבת תת"ב

בבא מציעח

ג-ד

כב שבט תשע"ט

28/01/2019

כב תשרי תשפ"ה

 24/10/2024כ תמוז תש"צ

 21/07/2030יט ניסן תשצ"ו

 16/04/2036יט טבת תת"ב

בבא מציעח

ה-ו

כג שבט תשע"ט

29/01/2019

כג תשרי תשפ"ה

 25/10/2024כא תמוז תש"צ

 22/07/2030כ ניסן תשצ"ו

 17/04/2036כ טבת תת"ב

בבא מציעח

ז-ח

כד שבט תשע"ט

30/01/2019

כד תשרי תשפ"ה

 26/10/2024כב תמוז תש"צ

 23/07/2030כא ניסן תשצ"ו

 18/04/2036כא טבת תת"ב

בבא מציעח-ט ט-א

כה שבט תשע"ט

31/01/2019

כה תשרי תשפ"ה

 27/10/2024כג תמוז תש"צ

 24/07/2030כב ניסן תשצ"ו

 19/04/2036כב טבת תת"ב

בבא מציעט

ב-ג

כו שבט תשע"ט

01/02/2019

כו תשרי תשפ"ה

 28/10/2024כד תמוז תש"צ

 25/07/2030כג ניסן תשצ"ו

 20/04/2036כג טבת תת"ב

בבא מציעט

ד-ה

כז שבט תשע"ט

02/02/2019

כז תשרי תשפ"ה

 29/10/2024כה תמוז תש"צ

 26/07/2030כד ניסן תשצ"ו

 21/04/2036כד טבת תת"ב
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7

בבא מציעט

ו-ז

כח שבט תשע"ט

03/02/2019

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

כח תשרי תשפ"ה  30/10/2024כו תמוז תש"צ

עמודה42

ע

21

מחזור טז

 27/07/2030כה ניסן תשצ"ו

עעמודה52

מחזור יז

 22/04/2036כה טבת תת"ב

בבא מציעט

ח-ט

כט שבט תשע"ט

04/02/2019

כט תשרי תשפ"ה  31/10/2024כז תמוז תש"צ

 28/07/2030כו ניסן תשצ"ו

 23/04/2036כו טבת תת"ב

בבא מציעט

י-יא

ל שבט תשע"ט

05/02/2019

ל תשרי תשפ"ה

 01/11/2024כח תמוז תש"צ

 29/07/2030כז ניסן תשצ"ו

 24/04/2036כז טבת תת"ב

בבא מציעט

יב-יג

א אדר א' תשע"ט

06/02/2019

א חשון תשפ"ה

 02/11/2024כט תמוז תש"צ

 30/07/2030כח ניסן תשצ"ו

 25/04/2036כח טבת תת"ב

בבא מציעי

א-ב

ב אדר א' תשע"ט

07/02/2019

ב חשון תשפ"ה

 03/11/2024א אב תש"צ

 31/07/2030כט ניסן תשצ"ו

 26/04/2036כט טבת תת"ב

בבא מציעי

ג-ד

ג אדר א' תשע"ט

08/02/2019

ג חשון תשפ"ה

 04/11/2024ב אב תש"צ

 01/08/2030ל ניסן תשצ"ו

 27/04/2036א שבט תת"ב

בבא מציעי

ה-ו

ד אדר א' תשע"ט

09/02/2019

ד חשון תשפ"ה

 05/11/2024ג אב תש"צ

 02/08/2030א אייר תשצ"ו

 28/04/2036ב שבט תת"ב

בבא בתר א

א-ב

ה אדר א' תשע"ט

10/02/2019

ה חשון תשפ"ה

 06/11/2024ד אב תש"צ

 03/08/2030ב אייר תשצ"ו

 29/04/2036ג שבט תת"ב

בבא בתר א

ג-ד

ו אדר א' תשע"ט

11/02/2019

ו חשון תשפ"ה

 07/11/2024ה אב תש"צ

 04/08/2030ג אייר תשצ"ו

 30/04/2036ד שבט תת"ב

בבא בתר א

ה-ו

ז אדר א' תשע"ט

12/02/2019

ז חשון תשפ"ה

 08/11/2024ו אב תש"צ

 05/08/2030ד אייר תשצ"ו

 01/05/2036ה שבט תת"ב

בבא בתר ב

א-ב

ח אדר א' תשע"ט

13/02/2019

ח חשון תשפ"ה

 09/11/2024ז אב תש"צ

 06/08/2030ה אייר תשצ"ו

 02/05/2036ו שבט תת"ב

בבא בתר ב

ג-ד

ט אדר א' תשע"ט

14/02/2019

ט חשון תשפ"ה

 10/11/2024ח אב תש"צ

 07/08/2030ו אייר תשצ"ו

 03/05/2036ז שבט תת"ב

15/02/2019

בבא בתר ב

ה-ו

י אדר א' תשע"ט

י חשון תשפ"ה

 11/11/2024ט אב תש"צ

 08/08/2030ז אייר תשצ"ו

 04/05/2036ח שבט תת"ב

בבא בתר ב

ז-ח

יא אדר א' תשע"ט 16/02/2019

יא חשון תשפ"ה

 12/11/2024י אב תש"צ

 09/08/2030ח אייר תשצ"ו

 05/05/2036ט שבט תת"ב

בבא בתר ב

ט-י

יב אדר א' תשע"ט 17/02/2019

יב חשון תשפ"ה

 13/11/2024יא אב תש"צ

 10/08/2030ט אייר תשצ"ו

 06/05/2036י שבט תת"ב

בבא בתר ב

יא--יב יג אדר א' תשע"ט

18/02/2019

יג חשון תשפ"ה

 14/11/2024יב אב תש"צ

 11/08/2030י אייר תשצ"ו

 07/05/2036יא שבט תת"ב

בבא בתר ב

יג-יד

יד אדר א' תשע"ט 19/02/2019

יד חשון תשפ"ה

 15/11/2024יג אב תש"צ

 12/08/2030יא אייר תשצ"ו

 08/05/2036יב שבט תת"ב

בבא בתר ג

א-ב

טו אדר א' תשע"ט 20/02/2019

טו חשון תשפ"ה

 16/11/2024יד אב תש"צ

 13/08/2030יב אייר תשצ"ו

 09/05/2036יג שבט תת"ב

בבא בתר ג

ג-ד

טז אדר א' תשע"ט 21/02/2019

טז חשון תשפ"ה

 17/11/2024טו אב תש"צ

 14/08/2030יג אייר תשצ"ו

 10/05/2036יד שבט תת"ב

בבא בתר ג

ה-ו

יז אדר א' תשע"ט

22/02/2019

יז חשון תשפ"ה

 18/11/2024טז אב תש"צ

 15/08/2030יד אייר תשצ"ו

 11/05/2036טו שבט תת"ב

בבא בתר ג

ז-ח

יח אדר א' תשע"ט 23/02/2019

יח חשון תשפ"ה

 19/11/2024יז אב תש"צ

 16/08/2030טו אייר תשצ"ו

 12/05/2036טז שבט תת"ב

בבא בתר ד

א-ב

יט אדר א' תשע"ט 24/02/2019

יט חשון תשפ"ה

 20/11/2024יח אב תש"צ

 17/08/2030טז אייר תשצ"ו

 13/05/2036יז שבט תת"ב

25/02/2019

בבא בתר ד

ג-ד

כ אדר א' תשע"ט

כ חשון תשפ"ה

 21/11/2024יט אב תש"צ

 18/08/2030יז אייר תשצ"ו

 14/05/2036יח שבט תת"ב

בבא בתר ד

ה-ו

כא אדר א' תשע"ט 26/02/2019

כא חשון תשפ"ה

 22/11/2024כ אב תש"צ

 19/08/2030יח אייר תשצ"ו

 15/05/2036יט שבט תת"ב

בבא בתר ד

ז-ח

כב אדר א' תשע"ט 27/02/2019

כב חשון תשפ"ה

 23/11/2024כא אב תש"צ

 20/08/2030יט אייר תשצ"ו

 16/05/2036כ שבט תת"ב

בבא בתר ד-ה ט-א

כג אדר א' תשע"ט 28/02/2019

כג חשון תשפ"ה

 24/11/2024כב אב תש"צ

 21/08/2030כ אייר תשצ"ו

 17/05/2036כא שבט תת"ב

בבא בתר ה

ב-ג

כד אדר א' תשע"ט 01/03/2019

כד חשון תשפ"ה

 25/11/2024כג אב תש"צ

 22/08/2030כא אייר תשצ"ו

 18/05/2036כב שבט תת"ב

בבא בתר ה

ד-ה

כה אדר א' תשע"ט 02/03/2019

כה חשון תשפ"ה

 26/11/2024כד אב תש"צ

 23/08/2030כב אייר תשצ"ו

 19/05/2036כג שבט תת"ב

בבא בתר ה

ו-ז

כו אדר א' תשע"ט 03/03/2019

כו חשון תשפ"ה

 27/11/2024כה אב תש"צ

 24/08/2030כג אייר תשצ"ו

 20/05/2036כד שבט תת"ב

בבא בתר ה

ח-ט

כז אדר א' תשע"ט 04/03/2019

כז חשון תשפ"ה

 28/11/2024כו אב תש"צ

 25/08/2030כד אייר תשצ"ו

 21/05/2036כה שבט תת"ב

בבא בתר ה

י-יא

כח אדר א' תשע"ט 05/03/2019

כח חשון תשפ"ה

 29/11/2024כז אב תש"צ

 26/08/2030כה אייר תשצ"ו

 22/05/2036כו שבט תת"ב

בבא בתר ו

א-ב

כט אדר א' תשע"ט 06/03/2019

כט חשון תשפ"ה

 30/11/2024כח אב תש"צ

 27/08/2030כו אייר תשצ"ו

 23/05/2036כז שבט תת"ב

בבא בתר ו

ג-ד

ל אדר א' תשע"ט

07/03/2019

ל חשון תשפ"ה

 01/12/2024כט אב תש"צ

 28/08/2030כז אייר תשצ"ו

 24/05/2036כח שבט תת"ב

בבא בתר ו

ה-ו

א אדר ב' תשע"ט

08/03/2019

א כסלו תשפ"ה

 02/12/2024ל אב תש"צ

 29/08/2030כח אייר תשצ"ו

 25/05/2036כט שבט תת"ב

בבא בתר ו

ז-ח

ב אדר ב' תשע"ט

09/03/2019

ב כסלו תשפ"ה

 03/12/2024א אלול תש"צ

 30/08/2030כט אייר תשצ"ו

 26/05/2036ל שבט תת"ב

בבא בתר ז

א-ב

ג אדר ב' תשע"ט

10/03/2019

ג כסלו תשפ"ה

 04/12/2024ב אלול תש"צ

 31/08/2030א סיון תשצ"ו

 27/05/2036א אדר תת"ב

בבא בתר ז

ג-ד

ד אדר ב' תשע"ט

11/03/2019

ד כסלו תשפ"ה

 05/12/2024ג אלול תש"צ

 01/09/2030ב סיון תשצ"ו

 28/05/2036ב אדר תת"ב

בבא בתר ח

א-ב

ה אדר ב' תשע"ט

12/03/2019

ה כסלו תשפ"ה

 06/12/2024ד אלול תש"צ

 02/09/2030ג סיון תשצ"ו

 29/05/2036ג אדר תת"ב

בבא בתר ח

ג-ד

ו אדר ב' תשע"ט

13/03/2019

ו כסלו תשפ"ה

 07/12/2024ה אלול תש"צ

 03/09/2030ד סיון תשצ"ו

 30/05/2036ד אדר תת"ב

בבא בתר ח

ה-ו

ז אדר ב' תשע"ט

14/03/2019

ז כסלו תשפ"ה

 08/12/2024ו אלול תש"צ

 04/09/2030ה סיון תשצ"ו

 31/05/2036ה אדר תת"ב

בבא בתר ח

ז-ח

ח אדר ב' תשע"ט

15/03/2019

ח כסלו תשפ"ה

 09/12/2024ז אלול תש"צ

 05/09/2030ו סיון תשצ"ו

 01/06/2036ו אדר תת"ב

בבא בתר ט

א-ב

ט אדר ב' תשע"ט

16/03/2019

ט כסלו תשפ"ה

 10/12/2024ח אלול תש"צ

 06/09/2030ז סיון תשצ"ו

 02/06/2036ז אדר תת"ב

בבא בתר ט

ג-ד

י אדר ב' תשע"ט

17/03/2019

י כסלו תשפ"ה

 11/12/2024ט אלול תש"צ

 07/09/2030ח סיון תשצ"ו

 03/06/2036ח אדר תת"ב

בבא בתר ט

ה-ו

יא אדר ב' תשע"ט 18/03/2019

יא כסלו תשפ"ה

 12/12/2024י אלול תש"צ

 08/09/2030ט סיון תשצ"ו

 04/06/2036ט אדר תת"ב

בבא בתר ט

ז-ח

יב אדר ב' תשע"ט 19/03/2019

יב כסלו תשפ"ה

 13/12/2024יא אלול תש"צ

 09/09/2030י סיון תשצ"ו

 05/06/2036י אדר תת"ב

בבא בתר ט

ט-י

יג אדר ב' תשע"ט

20/03/2019

יג כסלו תשפ"ה

 14/12/2024יב אלול תש"צ

 10/09/2030יא סיון תשצ"ו

 06/06/2036יא אדר תת"ב

בבא בתר י

א-ב

יד אדר ב' תשע"ט

21/03/2019

יד כסלו תשפ"ה

 15/12/2024יג אלול תש"צ

 11/09/2030יב סיון תשצ"ו

 07/06/2036יב אדר תת"ב

בבא בתר י

ג-ד

טו אדר ב' תשע"ט 22/03/2019

טו כסלו תשפ"ה

 16/12/2024יד אלול תש"צ

 12/09/2030יג סיון תשצ"ו

 08/06/2036יג אדר תת"ב

בבא בתר י

ה-ו

טז אדר ב' תשע"ט 23/03/2019

טז כסלו תשפ"ה

 17/12/2024טו אלול תש"צ

 13/09/2030יד סיון תשצ"ו

 09/06/2036יד אדר תת"ב

בבא בתר י

ז-ח

יז אדר ב' תשע"ט

24/03/2019

יז כסלו תשפ"ה

 18/12/2024טז אלול תש"צ

 14/09/2030טו סיון תשצ"ו

 10/06/2036טו אדר תת"ב

סנהדרין א

א-ב

יח אדר ב' תשע"ט 25/03/2019

יח כסלו תשפ"ה

 19/12/2024יז אלול תש"צ

 15/09/2030טז סיון תשצ"ו

 11/06/2036טז אדר תת"ב

סנהדרין א

ג-ד

יט אדר ב' תשע"ט 26/03/2019

יט כסלו תשפ"ה

 20/12/2024יח אלול תש"צ

 16/09/2030יז סיון תשצ"ו

 12/06/2036יז אדר תת"ב
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7
27/03/2019

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

סנהדרין א

ה-ו

כ אדר ב' תשע"ט

סנהדרין ב

א-ב

כא אדר ב' תשע"ט 28/03/2019

כא כסלו תשפ"ה

סנהדרין ב

ג-ד

כב אדר ב' תשע"ט 29/03/2019

כב כסלו תשפ"ה

סנהדרין ב-ג ה-א

כג אדר ב' תשע"ט 30/03/2019

כג כסלו תשפ"ה

 24/12/2024כב אלול תש"צ

סנהדרין ג

ב-ג

כד אדר ב' תשע"ט 31/03/2019

כד כסלו תשפ"ה

 25/12/2024כג אלול תש"צ

עמודה42

ע

22

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 17/09/2030יח סיון תשצ"ו

 13/06/2036יח אדר תת"ב

כ כסלו תשפ"ה

 21/12/2024יט אלול תש"צ

 14/06/2036יט אדר תת"ב
 15/06/2036כ אדר תת"ב

 22/12/2024כ אלול תש"צ

 18/09/2030יט סיון תשצ"ו

 23/12/2024כא אלול תש"צ

 19/09/2030כ סיון תשצ"ו
 20/09/2030כא סיון תשצ"ו

 16/06/2036כא אדר תת"ב

 21/09/2030כב סיון תשצ"ו

 17/06/2036כב אדר תת"ב

סנהדרין ג

ד-ה

כה אדר ב' תשע"ט 01/04/2019

כה כסלו תשפ"ה

 26/12/2024כד אלול תש"צ

 22/09/2030כג סיון תשצ"ו

 18/06/2036כג אדר תת"ב

סנהדרין ג

ו-ז

כו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

כו כסלו תשפ"ה

 27/12/2024כה אלול תש"צ

 23/09/2030כד סיון תשצ"ו

 19/06/2036כד אדר תת"ב

כז אדר ב' תשע"ט 03/04/2019

כז כסלו תשפ"ה

 28/12/2024כו אלול תש"צ

 24/09/2030כה סיון תשצ"ו

 20/06/2036כה אדר תת"ב

סנהדרין ג-ד ח-א
סנהדרין ד

ב-ג

כח אדר ב' תשע"ט 04/04/2019

כח כסלו תשפ"ה

 29/12/2024כז אלול תש"צ

 25/09/2030כו סיון תשצ"ו

 21/06/2036כו אדר תת"ב

סנהדרין ד

ד-ה

כט אדר ב' תשע"ט 05/04/2019

כט כסלו תשפ"ה

 30/12/2024כח אלול תש"צ

 26/09/2030כז סיון תשצ"ו

 22/06/2036כז אדר תת"ב

סנהדרין ה

א-ב

א ניסן תשע"ט

06/04/2019

ל כסלו תשפ"ה

 31/12/2024כט אלול תש"צ

 27/09/2030כח סיון תשצ"ו

 23/06/2036כח אדר תת"ב

סנהדרין ה

ג-ד

ב ניסן תשע"ט

07/04/2019

א טבת תשפ"ה

 01/01/2025א תשרי תשצ"א

 28/09/2030כט סיון תשצ"ו

 24/06/2036כט אדר תת"ב

סנהדרין ה-ו ה-א

ג ניסן תשע"ט

08/04/2019

ב טבת תשפ"ה

 02/01/2025ב תשרי תשצ"א

 29/09/2030ל סיון תשצ"ו

 25/06/2036א ניסן תת"ב

סנהדרין ו

ב-ג

ד ניסן תשע"ט

09/04/2019

ג טבת תשפ"ה

 03/01/2025ג תשרי תשצ"א

 30/09/2030א תמוז תשצ"ו

 26/06/2036ב ניסן תת"ב

סנהדרין ו

ד-ה

ה ניסן תשע"ט

10/04/2019

ד טבת תשפ"ה

 04/01/2025ד תשרי תשצ"א

 01/10/2030ב תמוז תשצ"ו

 27/06/2036ג ניסן תת"ב

סנהדרין ו-ז

ו-א

ו ניסן תשע"ט

11/04/2019

ה טבת תשפ"ה

 05/01/2025ה תשרי תשצ"א

 02/10/2030ג תמוז תשצ"ו

 28/06/2036ד ניסן תת"ב

סנהדרין ז

ב-ג

ז ניסן תשע"ט

12/04/2019

ו טבת תשפ"ה

 06/01/2025ו תשרי תשצ"א

 03/10/2030ד תמוז תשצ"ו

 29/06/2036ה ניסן תת"ב

סנהדרין ז

ד-ה

ח ניסן תשע"ט

13/04/2019

ז טבת תשפ"ה

 07/01/2025ז תשרי תשצ"א

 04/10/2030ה תמוז תשצ"ו

 30/06/2036ו ניסן תת"ב

סנהדרין ז

ו-ז

ט ניסן תשע"ט

14/04/2019

ח טבת תשפ"ה

 08/01/2025ח תשרי תשצ"א

 05/10/2030ו תמוז תשצ"ו

 01/07/2036ז ניסן תת"ב

סנהדרין ז

ח-ט

י ניסן תשע"ט

15/04/2019

ט טבת תשפ"ה

 09/01/2025ט תשרי תשצ"א

 06/10/2030ז תמוז תשצ"ו

 02/07/2036ח ניסן תת"ב

סנהדרין ז

י-יא

יא ניסן תשע"ט

16/04/2019

י טבת תשפ"ה

 10/01/2025י תשרי תשצ"א

 07/10/2030ח תמוז תשצ"ו

 03/07/2036ט ניסן תת"ב

סנהדרין ח

א-ב

יב ניסן תשע"ט

17/04/2019

יא טבת תשפ"ה

 11/01/2025יא תשרי תשצ"א

 08/10/2030ט תמוז תשצ"ו

 04/07/2036י ניסן תת"ב

סנהדרין ח

ג-ד

יג ניסן תשע"ט

18/04/2019

יב טבת תשפ"ה

 12/01/2025יב תשרי תשצ"א

 09/10/2030י תמוז תשצ"ו

 05/07/2036יא ניסן תת"ב

סנהדרין ח

ה-ו

יד ניסן תשע"ט

19/04/2019

יג טבת תשפ"ה

 13/01/2025יג תשרי תשצ"א

 10/10/2030יא תמוז תשצ"ו

 06/07/2036יב ניסן תת"ב

סנהדרין ח-ט ז-א

טו ניסן תשע"ט

20/04/2019

יד טבת תשפ"ה

 14/01/2025יד תשרי תשצ"א

 11/10/2030יב תמוז תשצ"ו

 07/07/2036יג ניסן תת"ב

סנהדרין ט

ב-ג

טז ניסן תשע"ט

21/04/2019

טו טבת תשפ"ה

 15/01/2025טו תשרי תשצ"א

 12/10/2030יג תמוז תשצ"ו

 08/07/2036יד ניסן תת"ב

סנהדרין ט

ד-ה

יז ניסן תשע"ט

22/04/2019

טז טבת תשפ"ה

 16/01/2025טז תשרי תשצ"א  13/10/2030יד תמוז תשצ"ו

 09/07/2036טו ניסן תת"ב

סנהדרין ט-י ו-א

יח ניסן תשע"ט

23/04/2019

יז טבת תשפ"ה

 17/01/2025יז תשרי תשצ"א

 14/10/2030טו תמוז תשצ"ו

 10/07/2036טז ניסן תת"ב

סנהדרין י

ב-ג

יט ניסן תשע"ט

24/04/2019

יח טבת תשפ"ה

 18/01/2025יח תשרי תשצ"א

 15/10/2030טז תמוז תשצ"ו

 11/07/2036יז ניסן תת"ב

סנהדרין י

ד-ה

כ ניסן תשע"ט

25/04/2019

יט טבת תשפ"ה

 19/01/2025יט תשרי תשצ"א

 16/10/2030יז תמוז תשצ"ו

 12/07/2036יח ניסן תת"ב

 17/10/2030יח תמוז תשצ"ו

 13/07/2036יט ניסן תת"ב

סנהדרין י-יא ו-א

כא ניסן תשע"ט

26/04/2019

כ טבת תשפ"ה

 20/01/2025כ תשרי תשצ"א

סנהדרין יא

ב-ג

כב ניסן תשע"ט

27/04/2019

כא טבת תשפ"ה

 21/01/2025כא תשרי תשצ"א  18/10/2030יט תמוז תשצ"ו

 14/07/2036כ ניסן תת"ב

סנהדרין יא

ד-ה

כג ניסן תשע"ט

28/04/2019

כב טבת תשפ"ה

 22/01/2025כב תשרי תשצ"א  19/10/2030כ תמוז תשצ"ו

 15/07/2036כא ניסן תת"ב

סנהדרין-מיא-א ו-א

כד ניסן תשע"ט

29/04/2019

כג טבת תשפ"ה

 23/01/2025כג תשרי תשצ"א

 20/10/2030כא תמוז תשצ"ו

 16/07/2036כב ניסן תת"ב

מכות

א

ב-ג

כה ניסן תשע"ט

30/04/2019

כד טבת תשפ"ה

 24/01/2025כד תשרי תשצ"א  21/10/2030כב תמוז תשצ"ו

 17/07/2036כג ניסן תת"ב

מכות

א

ד-ה

כו ניסן תשע"ט

01/05/2019

כה טבת תשפ"ה

 25/01/2025כה תשרי תשצ"א  22/10/2030כג תמוז תשצ"ו

 18/07/2036כד ניסן תת"ב

מכות

א

ו-ז

כז ניסן תשע"ט

02/05/2019

כו טבת תשפ"ה

 26/01/2025כו תשרי תשצ"א

 23/10/2030כד תמוז תשצ"ו

 19/07/2036כה ניסן תת"ב

ח-ט

כח ניסן תשע"ט

03/05/2019

כז טבת תשפ"ה

 27/01/2025כז תשרי תשצ"א

 24/10/2030כה תמוז תשצ"ו

 20/07/2036כו ניסן תת"ב

כט ניסן תשע"ט

04/05/2019

כח טבת תשפ"ה

 28/01/2025כח תשרי תשצ"א  25/10/2030כו תמוז תשצ"ו

 21/07/2036כז ניסן תת"ב

05/05/2019

כט טבת תשפ"ה

 29/01/2025כט תשרי תשצ"א  26/10/2030כז תמוז תשצ"ו

 22/07/2036כח ניסן תת"ב

מכות

א

מכות

א-ב י-א

מכות

ב

ב-ג

ל ניסן תשע"ט

מכות

ב

ד-ה

א אייר תשע"ט

06/05/2019

א שבט תשפ"ה

 30/01/2025ל תשרי תשצ"א

 27/10/2030כח תמוז תשצ"ו

 23/07/2036כט ניסן תת"ב

מכות

ב

ו-ז

ב אייר תשע"ט

07/05/2019

ב שבט תשפ"ה

 31/01/2025א חשון תשצ"א

 28/10/2030כט תמוז תשצ"ו

 24/07/2036ל ניסן תת"ב

מכות

ב-ג ח-א

ג אייר תשע"ט

08/05/2019

ג שבט תשפ"ה

 01/02/2025ב חשון תשצ"א

 29/10/2030א אב תשצ"ו

 25/07/2036א אייר תת"ב

מכות

ב-ג

ד אייר תשע"ט

09/05/2019

ד שבט תשפ"ה

 02/02/2025ג חשון תשצ"א

 30/10/2030ב אב תשצ"ו

 26/07/2036ב אייר תת"ב

ג

מכות

ג

ד-ה

ה אייר תשע"ט

10/05/2019

ה שבט תשפ"ה

 03/02/2025ד חשון תשצ"א

 31/10/2030ג אב תשצ"ו

 27/07/2036ג אייר תת"ב

מכות

ג

ו-ז

ו אייר תשע"ט

11/05/2019

ו שבט תשפ"ה

 04/02/2025ה חשון תשצ"א

 01/11/2030ד אב תשצ"ו

 28/07/2036ד אייר תת"ב

מכות

ג

ח-ט

ז אייר תשע"ט

12/05/2019

ז שבט תשפ"ה

 05/02/2025ו חשון תשצ"א

 02/11/2030ה אב תשצ"ו

 29/07/2036ה אייר תת"ב

מכות

ג

י-יא

ח אייר תשע"ט

13/05/2019

ח שבט תשפ"ה

 06/02/2025ז חשון תשצ"א

 03/11/2030ו אב תשצ"ו

 30/07/2036ו אייר תת"ב

מכות

ג

יב-יג

ט אייר תשע"ט

14/05/2019

ט שבט תשפ"ה

 07/02/2025ח חשון תשצ"א

 04/11/2030ז אב תשצ"ו

 31/07/2036ז אייר תת"ב

מכות

ג

יד-טו י אייר תשע"ט

15/05/2019

י שבט תשפ"ה

 08/02/2025ט חשון תשצ"א

 05/11/2030ח אב תשצ"ו

 01/08/2036ח אייר תת"ב

מכות-שבג-א טז-א יא אייר תשע"ט

16/05/2019

יא שבט תשפ"ה

 09/02/2025י חשון תשצ"א

 06/11/2030ט אב תשצ"ו

 02/08/2036ט אייר תת"ב

יב אייר תשע"ט

17/05/2019

יב שבט תשפ"ה

 10/02/2025יא חשון תשצ"א

 07/11/2030י אב תשצ"ו

 03/08/2036י אייר תת"ב

שבועות א

ב-ג
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בס"ד
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מחזור יג

עמודה7

יג אייר תשע"ט

18/05/2019

יג שבט תשפ"ה

שבועות א

ד-ה

שבועות א

ו-ז

יד אייר תשע"ט

שבועות ב

א-ב

טו אייר תשע"ט

שבועות ב

ג-ד

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 08/11/2030יא אב תשצ"ו

 04/08/2036יא אייר תת"ב

19/05/2019

יד שבט תשפ"ה

 12/02/2025יג חשון תשצ"א

 09/11/2030יב אב תשצ"ו

 05/08/2036יב אייר תת"ב

20/05/2019

טו שבט תשפ"ה

 13/02/2025יד חשון תשצ"א

 10/11/2030יג אב תשצ"ו

 06/08/2036יג אייר תת"ב

טז אייר תשע"ט

21/05/2019

טז שבט תשפ"ה

 14/02/2025טו חשון תשצ"א

 11/11/2030יד אב תשצ"ו

 07/08/2036יד אייר תת"ב

יז אייר תשע"ט

22/05/2019

יז שבט תשפ"ה

 15/02/2025טז חשון תשצ"א

 12/11/2030טו אב תשצ"ו

 08/08/2036טו אייר תת"ב

שבועות ג

ב-ג

יח אייר תשע"ט

23/05/2019

יח שבט תשפ"ה

 16/02/2025יז חשון תשצ"א

 13/11/2030טז אב תשצ"ו

 09/08/2036טז אייר תת"ב

שבועות ג

ד-ה

יט אייר תשע"ט

24/05/2019

יט שבט תשפ"ה

 17/02/2025יח חשון תשצ"א

 14/11/2030יז אב תשצ"ו

 10/08/2036יז אייר תת"ב

שבועות ג

ו-ז

כ אייר תשע"ט

25/05/2019

כ שבט תשפ"ה

 18/02/2025יט חשון תשצ"א

 15/11/2030יח אב תשצ"ו

 11/08/2036יח אייר תת"ב

שבועות ג

ח-ט

כא אייר תשע"ט

26/05/2019

כא שבט תשפ"ה

 19/02/2025כ חשון תשצ"א

 16/11/2030יט אב תשצ"ו

 12/08/2036יט אייר תת"ב

שבועות ג

י-יא

כב אייר תשע"ט

27/05/2019

כב שבט תשפ"ה

 20/02/2025כא חשון תשצ"א

 17/11/2030כ אב תשצ"ו

 13/08/2036כ אייר תת"ב

שבועות ד

א-ב

כג אייר תשע"ט

28/05/2019

כג שבט תשפ"ה

 21/02/2025כב חשון תשצ"א

 18/11/2030כא אב תשצ"ו

 14/08/2036כא אייר תת"ב

שבועות ד

ג-ד

כד אייר תשע"ט

29/05/2019

כד שבט תשפ"ה

 22/02/2025כג חשון תשצ"א

 19/11/2030כב אב תשצ"ו

 15/08/2036כב אייר תת"ב

שבועות ב-ג ה-א

 11/02/2025יב חשון תשצ"א

עמודה42

ע

23

שבועות ד

ה-ו

כה אייר תשע"ט

30/05/2019

כה שבט תשפ"ה

 23/02/2025כד חשון תשצ"א

 20/11/2030כג אב תשצ"ו

 16/08/2036כג אייר תת"ב

שבועות ד

ז-ח

כו אייר תשע"ט

31/05/2019

כו שבט תשפ"ה

 24/02/2025כה חשון תשצ"א

 21/11/2030כד אב תשצ"ו

 17/08/2036כד אייר תת"ב

שבועות ד

ט-י

כז אייר תשע"ט

01/06/2019

כז שבט תשפ"ה

 25/02/2025כו חשון תשצ"א

 22/11/2030כה אב תשצ"ו

 18/08/2036כה אייר תת"ב

שבועות ד

יא-יב כח אייר תשע"ט

02/06/2019

כח שבט תשפ"ה

 26/02/2025כז חשון תשצ"א

 23/11/2030כו אב תשצ"ו

 19/08/2036כו אייר תת"ב

כט אייר תשע"ט

03/06/2019

כט שבט תשפ"ה

 27/02/2025כח חשון תשצ"א

 24/11/2030כז אב תשצ"ו

 20/08/2036כז אייר תת"ב

שבועות ה

ב-ג

א סיון תשע"ט

04/06/2019

ל שבט תשפ"ה

 28/02/2025כט חשון תשצ"א

 25/11/2030כח אב תשצ"ו

 21/08/2036כח אייר תת"ב

שבועות ה

ד-ה

ב סיון תשע"ט

05/06/2019

א אדר תשפ"ה

 01/03/2025ל חשון תשצ"א

 26/11/2030כט אב תשצ"ו

 22/08/2036כט אייר תת"ב

שבועות ו

א-ב

ג סיון תשע"ט

06/06/2019

ב אדר תשפ"ה

 02/03/2025א כסלו תשצ"א

 27/11/2030ל אב תשצ"ו

 23/08/2036א סיון תת"ב

שבועות ו

ג-ד

ד סיון תשע"ט

07/06/2019

ג אדר תשפ"ה

 03/03/2025ב כסלו תשצ"א

 28/11/2030א אלול תשצ"ו

 24/08/2036ב סיון תת"ב

שבועות ו

ה-ו

ה סיון תשע"ט

08/06/2019

ד אדר תשפ"ה

 04/03/2025ג כסלו תשצ"א

 29/11/2030ב אלול תשצ"ו

 25/08/2036ג סיון תת"ב

שבועות ד-ה יג-א

שבועות ו-ז

ז-א

ו סיון תשע"ט

09/06/2019

ה אדר תשפ"ה

 05/03/2025ד כסלו תשצ"א

 30/11/2030ג אלול תשצ"ו

 26/08/2036ד סיון תת"ב

שבועות ז

ב-ג

ז סיון תשע"ט

10/06/2019

ו אדר תשפ"ה

 06/03/2025ה כסלו תשצ"א

 01/12/2030ד אלול תשצ"ו

 27/08/2036ה סיון תת"ב

שבועות ז

ד-ה

ח סיון תשע"ט

11/06/2019

ז אדר תשפ"ה

 07/03/2025ו כסלו תשצ"א

 02/12/2030ה אלול תשצ"ו

 28/08/2036ו סיון תת"ב

שבועות ז

ו-ז

ט סיון תשע"ט

12/06/2019

ח אדר תשפ"ה

 08/03/2025ז כסלו תשצ"א

 03/12/2030ו אלול תשצ"ו

 29/08/2036ז סיון תת"ב

י סיון תשע"ט

13/06/2019

ט אדר תשפ"ה

 09/03/2025ח כסלו תשצ"א

 04/12/2030ז אלול תשצ"ו

 30/08/2036ח סיון תת"ב

שבועות ח

ב-ג

יא סיון תשע"ט

14/06/2019

י אדר תשפ"ה

 10/03/2025ט כסלו תשצ"א

 05/12/2030ח אלול תשצ"ו

 31/08/2036ט סיון תת"ב

שבועות ז-ח ח-א
שבועות ח

ד-ה

יב סיון תשע"ט

15/06/2019

יא אדר תשפ"ה

 11/03/2025י כסלו תשצ"א

 06/12/2030ט אלול תשצ"ו

 01/09/2036י סיון תת"ב

שבועות-עח-א ו-א

יג סיון תשע"ט

16/06/2019

יב אדר תשפ"ה

 12/03/2025יא כסלו תשצ"א

 07/12/2030י אלול תשצ"ו

 02/09/2036יא סיון תת"ב

עדויות

א

ב-ג

יד סיון תשע"ט

17/06/2019

יג אדר תשפ"ה

 13/03/2025יב כסלו תשצ"א

 08/12/2030יא אלול תשצ"ו

 03/09/2036יב סיון תת"ב

עדויות

א

ד-ה

טו סיון תשע"ט

18/06/2019

יד אדר תשפ"ה

 14/03/2025יג כסלו תשצ"א

 09/12/2030יב אלול תשצ"ו

 04/09/2036יג סיון תת"ב

עדויות

א

ו-ז

טז סיון תשע"ט

19/06/2019

טו אדר תשפ"ה

 15/03/2025יד כסלו תשצ"א

 10/12/2030יג אלול תשצ"ו

 05/09/2036יד סיון תת"ב

עדויות

א

ח-ט

יז סיון תשע"ט

20/06/2019

טז אדר תשפ"ה

 16/03/2025טו כסלו תשצ"א

 11/12/2030יד אלול תשצ"ו

 06/09/2036טו סיון תת"ב

עדויות

א

י-יא

יח סיון תשע"ט

21/06/2019

יז אדר תשפ"ה

 17/03/2025טז כסלו תשצ"א

 12/12/2030טו אלול תשצ"ו

 07/09/2036טז סיון תת"ב

עדויות

א

יב-יג

יט סיון תשע"ט

22/06/2019

יח אדר תשפ"ה

 18/03/2025יז כסלו תשצ"א

 13/12/2030טז אלול תשצ"ו

 08/09/2036יז סיון תת"ב

עדויות

א-ב יד-א

כ סיון תשע"ט

23/06/2019

יט אדר תשפ"ה

 19/03/2025יח כסלו תשצ"א

 14/12/2030יז אלול תשצ"ו

 09/09/2036יח סיון תת"ב

עדויות

ב

ב-ג

כא סיון תשע"ט

24/06/2019

כ אדר תשפ"ה

 20/03/2025יט כסלו תשצ"א

 15/12/2030יח אלול תשצ"ו

 10/09/2036יט סיון תת"ב

עדויות

ב

ד-ה

כב סיון תשע"ט

25/06/2019

כא אדר תשפ"ה

 21/03/2025כ כסלו תשצ"א

 16/12/2030יט אלול תשצ"ו

 11/09/2036כ סיון תת"ב

עדויות

ב

ו-ז

כג סיון תשע"ט

26/06/2019

כב אדר תשפ"ה

 22/03/2025כא כסלו תשצ"א

 17/12/2030כ אלול תשצ"ו

 12/09/2036כא סיון תת"ב

עדויות

ב

ח-ט

כד סיון תשע"ט

27/06/2019

כג אדר תשפ"ה

 23/03/2025כב כסלו תשצ"א

 18/12/2030כא אלול תשצ"ו

 13/09/2036כב סיון תת"ב

עדויות

ב-ג י-א

כה סיון תשע"ט

28/06/2019

כד אדר תשפ"ה

 24/03/2025כג כסלו תשצ"א

 19/12/2030כב אלול תשצ"ו

 14/09/2036כג סיון תת"ב

עדויות

ג

ב-ג

כו סיון תשע"ט

29/06/2019

כה אדר תשפ"ה

 25/03/2025כד כסלו תשצ"א

 20/12/2030כג אלול תשצ"ו

 15/09/2036כד סיון תת"ב

עדויות

ג

ד-ה

כז סיון תשע"ט

30/06/2019

כו אדר תשפ"ה

 26/03/2025כה כסלו תשצ"א

 21/12/2030כד אלול תשצ"ו

 16/09/2036כה סיון תת"ב

עדויות

ג

ו-ז

כח סיון תשע"ט

01/07/2019

כז אדר תשפ"ה

 27/03/2025כו כסלו תשצ"א

 22/12/2030כה אלול תשצ"ו

 17/09/2036כו סיון תת"ב

עדויות

ג

ח-ט

כט סיון תשע"ט

02/07/2019

כח אדר תשפ"ה

 28/03/2025כז כסלו תשצ"א

 23/12/2030כו אלול תשצ"ו

 18/09/2036כז סיון תת"ב

עדויות

ג

י-יא

ל סיון תשע"ט

03/07/2019

כט אדר תשפ"ה

 29/03/2025כח כסלו תשצ"א

 24/12/2030כז אלול תשצ"ו

 19/09/2036כח סיון תת"ב

א תמוז תשע"ט

04/07/2019

א ניסן תשפ"ה

 30/03/2025כט כסלו תשצ"א

 25/12/2030כח אלול תשצ"ו

 20/09/2036כט סיון תת"ב

עדויות

ד

ב-ג

ב תמוז תשע"ט

05/07/2019

ב ניסן תשפ"ה

 31/03/2025ל כסלו תשצ"א

 26/12/2030כט אלול תשצ"ו

 21/09/2036ל סיון תת"ב

עדויות

ד

ד-ה

ג תמוז תשע"ט

06/07/2019

ג ניסן תשפ"ה

 01/04/2025א טבת תשצ"א

 27/12/2030א תשרי תשצ"ז

 22/09/2036א תמוז תת"ב

עדויות

ד

ו-ז

ד תמוז תשע"ט

07/07/2019

ד ניסן תשפ"ה

 02/04/2025ב טבת תשצ"א

 28/12/2030ב תשרי תשצ"ז

 23/09/2036ב תמוז תת"ב

עדויות

ד

ח-ט

ה תמוז תשע"ט

08/07/2019

ה ניסן תשפ"ה

 03/04/2025ג טבת תשצ"א

 29/12/2030ג תשרי תשצ"ז

 24/09/2036ג תמוז תת"ב

עדויות

ג-ד יב-א
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בס"ד

מחזור יג

עמודה7

מסכת פרק משנהוד
עדויות

ד

י-יא

ו תמוז תשע"ט

09/07/2019

עדויות

ד-ה יב-א

ע

מחזור יד

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 04/04/2025ד טבת תשצ"א

 30/12/2030ד תשרי תשצ"ז

 25/09/2036ד תמוז תת"ב

ז תמוז תשע"ט

10/07/2019

ז ניסן תשפ"ה

 05/04/2025ה טבת תשצ"א

 31/12/2030ה תשרי תשצ"ז

 26/09/2036ה תמוז תת"ב

עדויות

ה

ב-ג

ח תמוז תשע"ט

11/07/2019

ח ניסן תשפ"ה

 06/04/2025ו טבת תשצ"א

 01/01/2031ו תשרי תשצ"ז

 27/09/2036ו תמוז תת"ב

עדויות

ה

ד-ה

ט תמוז תשע"ט

12/07/2019

ט ניסן תשפ"ה

 07/04/2025ז טבת תשצ"א

 02/01/2031ז תשרי תשצ"ז

 28/09/2036ז תמוז תת"ב

עדויות

ה

ו-ז

י תמוז תשע"ט

13/07/2019

י ניסן תשפ"ה

 08/04/2025ח טבת תשצ"א

 03/01/2031ח תשרי תשצ"ז

 29/09/2036ח תמוז תת"ב

עדויות

ו

א-ב

יא תמוז תשע"ט

14/07/2019

יא ניסן תשפ"ה

 09/04/2025ט טבת תשצ"א

 04/01/2031ט תשרי תשצ"ז

 30/09/2036ט תמוז תת"ב

עדויות

ו-ז

ג-א

יב תמוז תשע"ט

15/07/2019

יב ניסן תשפ"ה

 10/04/2025י טבת תשצ"א

 05/01/2031י תשרי תשצ"ז

 01/10/2036י תמוז תת"ב

עדויות

ז

ב-ג

יג תמוז תשע"ט

16/07/2019

יג ניסן תשפ"ה

 11/04/2025יא טבת תשצ"א

 06/01/2031יא תשרי תשצ"ז

 02/10/2036יא תמוז תת"ב

עדויות

ז

ד-ה

יד תמוז תשע"ט

17/07/2019

יד ניסן תשפ"ה

 12/04/2025יב טבת תשצ"א

 07/01/2031יב תשרי תשצ"ז

 03/10/2036יב תמוז תת"ב

עדויות

ז

ו-ז

טו תמוז תשע"ט

18/07/2019

טו ניסן תשפ"ה

 13/04/2025יג טבת תשצ"א

 08/01/2031יג תשרי תשצ"ז

 04/10/2036יג תמוז תת"ב

עדויות

ז

ח-ט

טז תמוז תשע"ט

19/07/2019

טז ניסן תשפ"ה

 14/04/2025יד טבת תשצ"א

 09/01/2031יד תשרי תשצ"ז

 05/10/2036יד תמוז תת"ב

עדויות

ח

א-ב

יז תמוז תשע"ט

20/07/2019

יז ניסן תשפ"ה

 15/04/2025טו טבת תשצ"א

 10/01/2031טו תשרי תשצ"ז

 06/10/2036טו תמוז תת"ב

עדויות

ח

ג-ד

יח תמוז תשע"ט

21/07/2019

יח ניסן תשפ"ה

 16/04/2025טז טבת תשצ"א

 11/01/2031טז תשרי תשצ"ז

 07/10/2036טז תמוז תת"ב

עדויות

ח

ה-ו

יט תמוז תשע"ט

22/07/2019

יט ניסן תשפ"ה

 17/04/2025יז טבת תשצ"א

 12/01/2031יז תשרי תשצ"ז

 08/10/2036יז תמוז תת"ב

כ תמוז תשע"ט

23/07/2019

כ ניסן תשפ"ה

 18/04/2025יח טבת תשצ"א

 13/01/2031יח תשרי תשצ"ז

 09/10/2036יח תמוז תת"ב

עבודה זר א

ב-ג

כא תמוז תשע"ט

24/07/2019

כא ניסן תשפ"ה

 19/04/2025יט טבת תשצ"א

 14/01/2031יט תשרי תשצ"ז

 10/10/2036יט תמוז תת"ב

עבודה זר א

ד-ה

כב תמוז תשע"ט

25/07/2019

כב ניסן תשפ"ה

 20/04/2025כ טבת תשצ"א

 15/01/2031כ תשרי תשצ"ז

 11/10/2036כ תמוז תת"ב

עבודה זר א

ו-ז

כג תמוז תשע"ט

26/07/2019

כג ניסן תשפ"ה

 21/04/2025כא טבת תשצ"א

 16/01/2031כא תשרי תשצ"ז

 12/10/2036כא תמוז תת"ב

עבודה זר א

ח-ט

כד תמוז תשע"ט

27/07/2019

כד ניסן תשפ"ה

 22/04/2025כב טבת תשצ"א

 17/01/2031כב תשרי תשצ"ז

 13/10/2036כב תמוז תת"ב

עדויות-עבח-א ז-א

ו ניסן תשפ"ה

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

24

עבודה זר ב

א-ב

כה תמוז תשע"ט

28/07/2019

כה ניסן תשפ"ה

 23/04/2025כג טבת תשצ"א

 18/01/2031כג תשרי תשצ"ז

 14/10/2036כג תמוז תת"ב

עבודה זר ב

ג-ד

כו תמוז תשע"ט

29/07/2019

כו ניסן תשפ"ה

 24/04/2025כד טבת תשצ"א

 19/01/2031כד תשרי תשצ"ז

 15/10/2036כד תמוז תת"ב

עבודה זר ב

ה-ו

כז תמוז תשע"ט

30/07/2019

כז ניסן תשפ"ה

 25/04/2025כה טבת תשצ"א

 20/01/2031כה תשרי תשצ"ז

 16/10/2036כה תמוז תת"ב

עבודה זר ב-ג ז-א

כח תמוז תשע"ט

31/07/2019

כח ניסן תשפ"ה

 26/04/2025כו טבת תשצ"א

 21/01/2031כו תשרי תשצ"ז

 17/10/2036כו תמוז תת"ב

עבודה זר ג

ב-ג

כט תמוז תשע"ט

01/08/2019

כט ניסן תשפ"ה

 27/04/2025כז טבת תשצ"א

 22/01/2031כז תשרי תשצ"ז

 18/10/2036כז תמוז תת"ב

עבודה זר ג

ד-ה

א אב תשע"ט

02/08/2019

ל ניסן תשפ"ה

 28/04/2025כח טבת תשצ"א

 23/01/2031כח תשרי תשצ"ז

 19/10/2036כח תמוז תת"ב

עבודה זר ג

ו-ז

ב אב תשע"ט

03/08/2019

א אייר תשפ"ה

 29/04/2025כט טבת תשצ"א

 24/01/2031כט תשרי תשצ"ז

 20/10/2036כט תמוז תת"ב

עבודה זר ג

ח-ט

ג אב תשע"ט

04/08/2019

ב אייר תשפ"ה

 30/04/2025א שבט תשצ"א

 25/01/2031ל תשרי תשצ"ז

 21/10/2036א אב תת"ב

עבודה זר ג-ד י-א

ד אב תשע"ט

05/08/2019

ג אייר תשפ"ה

 01/05/2025ב שבט תשצ"א

 26/01/2031א חשון תשצ"ז

 22/10/2036ב אב תת"ב

עבודה זר ד

ב-ג

ה אב תשע"ט

06/08/2019

ד אייר תשפ"ה

 02/05/2025ג שבט תשצ"א

 27/01/2031ב חשון תשצ"ז

 23/10/2036ג אב תת"ב

עבודה זר ד

ד-ה

ו אב תשע"ט

07/08/2019

ה אייר תשפ"ה

 03/05/2025ד שבט תשצ"א

 28/01/2031ג חשון תשצ"ז

 24/10/2036ד אב תת"ב

עבודה זר ד

ו-ז

ז אב תשע"ט

08/08/2019

ו אייר תשפ"ה

 04/05/2025ה שבט תשצ"א

 29/01/2031ד חשון תשצ"ז

 25/10/2036ה אב תת"ב

עבודה זר ד

ח-ט

ח אב תשע"ט

09/08/2019

ז אייר תשפ"ה

 05/05/2025ו שבט תשצ"א

 30/01/2031ה חשון תשצ"ז

 26/10/2036ו אב תת"ב

עבודה זר ד

י-יא

ט אב תשע"ט

10/08/2019

ח אייר תשפ"ה

 06/05/2025ז שבט תשצ"א

 31/01/2031ו חשון תשצ"ז

 27/10/2036ז אב תת"ב

י אב תשע"ט

11/08/2019

ט אייר תשפ"ה

 07/05/2025ח שבט תשצ"א

 01/02/2031ז חשון תשצ"ז

 28/10/2036ח אב תת"ב

עבודה זר ה

ב-ג

יא אב תשע"ט

12/08/2019

י אייר תשפ"ה

 08/05/2025ט שבט תשצ"א

 02/02/2031ח חשון תשצ"ז

 29/10/2036ט אב תת"ב

עבודה זר ה

ד-ה

יב אב תשע"ט

13/08/2019

יא אייר תשפ"ה

 09/05/2025י שבט תשצ"א

 03/02/2031ט חשון תשצ"ז

 30/10/2036י אב תת"ב

עבודה זר ה

ו-ז

יג אב תשע"ט

14/08/2019

יב אייר תשפ"ה

 10/05/2025יא שבט תשצ"א

 04/02/2031י חשון תשצ"ז

 31/10/2036יא אב תת"ב

עבודה זר ה

ח-ט

יד אב תשע"ט

15/08/2019

יג אייר תשפ"ה

 11/05/2025יב שבט תשצ"א

 05/02/2031יא חשון תשצ"ז

 01/11/2036יב אב תת"ב

עבודה זר ה

י-יא

טו אב תשע"ט

16/08/2019

יד אייר תשפ"ה

 12/05/2025יג שבט תשצ"א

 06/02/2031יב חשון תשצ"ז

 02/11/2036יג אב תת"ב

עבודה זר ה-א יב-א

טז אב תשע"ט

17/08/2019

טו אייר תשפ"ה

 13/05/2025יד שבט תשצ"א

 07/02/2031יג חשון תשצ"ז

 03/11/2036יד אב תת"ב

עבודה זר ד-ה יב-א

אבות

א

ב-ג

יז אב תשע"ט

18/08/2019

טז אייר תשפ"ה

 14/05/2025טו שבט תשצ"א

 08/02/2031יד חשון תשצ"ז

 04/11/2036טו אב תת"ב

אבות

א

ד-ה

יח אב תשע"ט

19/08/2019

יז אייר תשפ"ה

 15/05/2025טז שבט תשצ"א

 09/02/2031טו חשון תשצ"ז

 05/11/2036טז אב תת"ב

אבות

א

ו-ז

יט אב תשע"ט

20/08/2019

יח אייר תשפ"ה

 16/05/2025יז שבט תשצ"א

 10/02/2031טז חשון תשצ"ז

 06/11/2036יז אב תת"ב

אבות

א

ח-ט

כ אב תשע"ט

21/08/2019

יט אייר תשפ"ה

 17/05/2025יח שבט תשצ"א

 11/02/2031יז חשון תשצ"ז

 07/11/2036יח אב תת"ב

אבות

א

י-יא

כא אב תשע"ט

22/08/2019

כ אייר תשפ"ה

 18/05/2025יט שבט תשצ"א

 12/02/2031יח חשון תשצ"ז

 08/11/2036יט אב תת"ב

אבות

א

יב-יג

כב אב תשע"ט

23/08/2019

כא אייר תשפ"ה

 19/05/2025כ שבט תשצ"א

 13/02/2031יט חשון תשצ"ז

 09/11/2036כ אב תת"ב

אבות

א

יד-טו כג אב תשע"ט

24/08/2019

כב אייר תשפ"ה

 20/05/2025כא שבט תשצ"א

 14/02/2031כ חשון תשצ"ז

 10/11/2036כא אב תת"ב

אבות

א

טז-יז כד אב תשע"ט

25/08/2019

כג אייר תשפ"ה

 21/05/2025כב שבט תשצ"א

 15/02/2031כא חשון תשצ"ז

 11/11/2036כב אב תת"ב

אבות

א-ב יח-א

כה אב תשע"ט

26/08/2019

כד אייר תשפ"ה

 22/05/2025כג שבט תשצ"א

 16/02/2031כב חשון תשצ"ז

 12/11/2036כג אב תת"ב

אבות

ב

ב-ג

כו אב תשע"ט

27/08/2019

כה אייר תשפ"ה

 23/05/2025כד שבט תשצ"א

 17/02/2031כג חשון תשצ"ז

 13/11/2036כד אב תת"ב

אבות

ב

ד-ה

כז אב תשע"ט

28/08/2019

כו אייר תשפ"ה

 24/05/2025כה שבט תשצ"א

 18/02/2031כד חשון תשצ"ז

 14/11/2036כה אב תת"ב

אבות

ב

ו-ז

כח אב תשע"ט

29/08/2019

כז אייר תשפ"ה

 25/05/2025כו שבט תשצ"א

 19/02/2031כה חשון תשצ"ז

 15/11/2036כו אב תת"ב
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
אבות

ב

ח-ט

מחזור יג

עמודה7

כט אב תשע"ט

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

30/08/2019

כח אייר תשפ"ה

 26/05/2025כז שבט תשצ"א

עמודה42

ע

25

מחזור טז

 20/02/2031כו חשון תשצ"ז

עעמודה52

מחזור יז

 16/11/2036כז אב תת"ב

אבות

ב

י-יא

ל אב תשע"ט

31/08/2019

כט אייר תשפ"ה

 27/05/2025כח שבט תשצ"א

 21/02/2031כז חשון תשצ"ז

 17/11/2036כח אב תת"ב

אבות

ב

יב-יג

א אלול תשע"ט

01/09/2019

א סיון תשפ"ה

 28/05/2025כט שבט תשצ"א

 22/02/2031כח חשון תשצ"ז

 18/11/2036כט אב תת"ב

אבות

ב

יד-טו ב אלול תשע"ט

02/09/2019

ב סיון תשפ"ה

 29/05/2025ל שבט תשצ"א

 23/02/2031כט חשון תשצ"ז

 19/11/2036ל אב תת"ב

אבות

ב-ג טז-א ג אלול תשע"ט

03/09/2019

ג סיון תשפ"ה

 30/05/2025א אדר תשצ"א

 24/02/2031א כסלו תשצ"ז

 20/11/2036א אלול תת"ב

אבות

ג

ב-ג

ד אלול תשע"ט

04/09/2019

ד סיון תשפ"ה

 31/05/2025ב אדר תשצ"א

 25/02/2031ב כסלו תשצ"ז

 21/11/2036ב אלול תת"ב

אבות

ג

ד-ה

ה אלול תשע"ט

05/09/2019

ה סיון תשפ"ה

 01/06/2025ג אדר תשצ"א

 26/02/2031ג כסלו תשצ"ז

 22/11/2036ג אלול תת"ב

אבות

ג

ו-ז

ו אלול תשע"ט

06/09/2019

ו סיון תשפ"ה

 02/06/2025ד אדר תשצ"א

 27/02/2031ד כסלו תשצ"ז

 23/11/2036ד אלול תת"ב

אבות

ג

ח-ט

ז אלול תשע"ט

07/09/2019

ז סיון תשפ"ה

 03/06/2025ה אדר תשצ"א

 28/02/2031ה כסלו תשצ"ז

 24/11/2036ה אלול תת"ב

אבות

ג

י-יא

ח אלול תשע"ט

08/09/2019

ח סיון תשפ"ה

 04/06/2025ו אדר תשצ"א

 01/03/2031ו כסלו תשצ"ז

 25/11/2036ו אלול תת"ב

אבות

ג

יב-יג

ט אלול תשע"ט

09/09/2019

ט סיון תשפ"ה

 05/06/2025ז אדר תשצ"א

 02/03/2031ז כסלו תשצ"ז

 26/11/2036ז אלול תת"ב

אבות

ג

יד-טו י אלול תשע"ט

10/09/2019

י סיון תשפ"ה

 06/06/2025ח אדר תשצ"א

 03/03/2031ח כסלו תשצ"ז

 27/11/2036ח אלול תת"ב

אבות

ג

טז-יז יא אלול תשע"ט

11/09/2019

יא סיון תשפ"ה

 07/06/2025ט אדר תשצ"א

 04/03/2031ט כסלו תשצ"ז

 28/11/2036ט אלול תת"ב

אבות

ג-ד יח-א

יב אלול תשע"ט

12/09/2019

יב סיון תשפ"ה

 08/06/2025י אדר תשצ"א

 05/03/2031י כסלו תשצ"ז

 29/11/2036י אלול תת"ב

ב-ג

יג אלול תשע"ט

13/09/2019

יג סיון תשפ"ה

 09/06/2025יא אדר תשצ"א

 06/03/2031יא כסלו תשצ"ז

 30/11/2036יא אלול תת"ב

אבות

ד

ד-ה

יד אלול תשע"ט

14/09/2019

יד סיון תשפ"ה

 10/06/2025יב אדר תשצ"א

 07/03/2031יב כסלו תשצ"ז

 01/12/2036יב אלול תת"ב

אבות

ד

ו-ז

טו אלול תשע"ט

15/09/2019

טו סיון תשפ"ה

 11/06/2025יג אדר תשצ"א

 08/03/2031יג כסלו תשצ"ז

 02/12/2036יג אלול תת"ב

אבות

ד

ח-ט

טז אלול תשע"ט

16/09/2019

טז סיון תשפ"ה

 12/06/2025יד אדר תשצ"א

 09/03/2031יד כסלו תשצ"ז

 03/12/2036יד אלול תת"ב

אבות

ד

י-יא

יז אלול תשע"ט

17/09/2019

יז סיון תשפ"ה

 13/06/2025טו אדר תשצ"א

 10/03/2031טו כסלו תשצ"ז

 04/12/2036טו אלול תת"ב

אבות

ד

יב-יג

יח אלול תשע"ט

18/09/2019

יח סיון תשפ"ה

 14/06/2025טז אדר תשצ"א

 11/03/2031טז כסלו תשצ"ז

 05/12/2036טז אלול תת"ב

אבות

ד

יד-טו יט אלול תשע"ט

19/09/2019

יט סיון תשפ"ה

 15/06/2025יז אדר תשצ"א

 12/03/2031יז כסלו תשצ"ז

 06/12/2036יז אלול תת"ב

אבות

ד

טז-יז כ אלול תשע"ט

20/09/2019

כ סיון תשפ"ה

 16/06/2025יח אדר תשצ"א

 13/03/2031יח כסלו תשצ"ז

 07/12/2036יח אלול תת"ב

אבות

ד

יח-יט כא אלול תשע"ט

21/09/2019

כא סיון תשפ"ה

 17/06/2025יט אדר תשצ"א

 14/03/2031יט כסלו תשצ"ז

 08/12/2036יט אלול תת"ב

אבות

ד

כ-כא כב אלול תשע"ט

22/09/2019

כב סיון תשפ"ה

 18/06/2025כ אדר תשצ"א

 15/03/2031כ כסלו תשצ"ז

 09/12/2036כ אלול תת"ב

אבות

ד-ה כב-א כג אלול תשע"ט

23/09/2019

כג סיון תשפ"ה

 19/06/2025כא אדר תשצ"א

 16/03/2031כא כסלו תשצ"ז

 10/12/2036כא אלול תת"ב

אבות

ה

ב-ג

כד אלול תשע"ט

24/09/2019

כד סיון תשפ"ה

 20/06/2025כב אדר תשצ"א

 17/03/2031כב כסלו תשצ"ז

 11/12/2036כב אלול תת"ב

אבות

ד

אבות

ה

ד-ה

כה אלול תשע"ט

25/09/2019

כה סיון תשפ"ה

 21/06/2025כג אדר תשצ"א

 18/03/2031כג כסלו תשצ"ז

 12/12/2036כג אלול תת"ב

אבות

ה

ו-ז

כו אלול תשע"ט

26/09/2019

כו סיון תשפ"ה

 22/06/2025כד אדר תשצ"א

 19/03/2031כד כסלו תשצ"ז

 13/12/2036כד אלול תת"ב

אבות

ה

ח-ט

כז אלול תשע"ט

27/09/2019

כז סיון תשפ"ה

 23/06/2025כה אדר תשצ"א

 20/03/2031כה כסלו תשצ"ז

 14/12/2036כה אלול תת"ב

אבות

ה

י-יא

כח אלול תשע"ט

28/09/2019

כח סיון תשפ"ה

 24/06/2025כו אדר תשצ"א

 21/03/2031כו כסלו תשצ"ז

 15/12/2036כו אלול תת"ב

כט אלול תשע"ט

אבות

ה

יב-יג

29/09/2019

כט סיון תשפ"ה

 25/06/2025כז אדר תשצ"א

 22/03/2031כז כסלו תשצ"ז

 16/12/2036כז אלול תת"ב

אבות

ה

יד-טו א תשרי תש"פ

30/09/2019

ל סיון תשפ"ה

 26/06/2025כח אדר תשצ"א

 23/03/2031כח כסלו תשצ"ז

 17/12/2036כח אלול תת"ב

אבות

ה

טז-יז ב תשרי תש"פ

01/10/2019

א תמוז תשפ"ה

 27/06/2025כט אדר תשצ"א

 24/03/2031כט כסלו תשצ"ז

 18/12/2036כט אלול תת"ב

אבות

ה

יח-יט ג תשרי תש"פ

02/10/2019

ב תמוז תשפ"ה

 28/06/2025א ניסן תשצ"א

 25/03/2031א טבת תשצ"ז

 19/12/2036א תשרי תת"ג

אבות

ה

כ-כא ד תשרי תש"פ

03/10/2019

ג תמוז תשפ"ה

 29/06/2025ב ניסן תשצ"א

 26/03/2031ב טבת תשצ"ז

 20/12/2036ב תשרי תת"ג

אבות

ה

כב-כג ה תשרי תש"פ

04/10/2019

ד תמוז תשפ"ה

 30/06/2025ג ניסן תשצ"א

 27/03/2031ג טבת תשצ"ז

 21/12/2036ג תשרי תת"ג

אבות

ו

א-ב

ו תשרי תש"פ

05/10/2019

ה תמוז תשפ"ה

 01/07/2025ד ניסן תשצ"א

 28/03/2031ד טבת תשצ"ז

 22/12/2036ד תשרי תת"ג

אבות

ו

ג-ד

ז תשרי תש"פ

06/10/2019

ו תמוז תשפ"ה

 02/07/2025ה ניסן תשצ"א

 29/03/2031ה טבת תשצ"ז

 23/12/2036ה תשרי תת"ג

אבות

ו

ה-ו

ח תשרי תש"פ

07/10/2019

ז תמוז תשפ"ה

 03/07/2025ו ניסן תשצ"א

 30/03/2031ו טבת תשצ"ז

 24/12/2036ו תשרי תת"ג

אבות

ו

ז-ח

ט תשרי תש"פ

08/10/2019

ח תמוז תשפ"ה

 04/07/2025ז ניסן תשצ"א

 31/03/2031ז טבת תשצ"ז

 25/12/2036ז תשרי תת"ג

אבות

ו

ט-י

י תשרי תש"פ

09/10/2019

ט תמוז תשפ"ה

 05/07/2025ח ניסן תשצ"א

 01/04/2031ח טבת תשצ"ז

 26/12/2036ח תשרי תת"ג

יא תשרי תש"פ

10/10/2019

י תמוז תשפ"ה

 06/07/2025ט ניסן תשצ"א

 02/04/2031ט טבת תשצ"ז

 27/12/2036ט תשרי תת"ג

הוריות

א

ב-ג

יב תשרי תש"פ

11/10/2019

יא תמוז תשפ"ה

 07/07/2025י ניסן תשצ"א

 03/04/2031י טבת תשצ"ז

 28/12/2036י תשרי תת"ג

הוריות

א

ד-ה

יג תשרי תש"פ

12/10/2019

יב תמוז תשפ"ה

 08/07/2025יא ניסן תשצ"א

 04/04/2031יא טבת תשצ"ז

 29/12/2036יא תשרי תת"ג

הוריות

ב

א-ב

יד תשרי תש"פ

13/10/2019

יג תמוז תשפ"ה

 09/07/2025יב ניסן תשצ"א

 05/04/2031יב טבת תשצ"ז

 30/12/2036יב תשרי תת"ג

הוריות

ב

ג-ד

טו תשרי תש"פ

14/10/2019

יד תמוז תשפ"ה

 10/07/2025יג ניסן תשצ"א

 06/04/2031יג טבת תשצ"ז

 31/12/2036יג תשרי תת"ג

הוריות

ב

ה-ו

טז תשרי תש"פ

15/10/2019

טו תמוז תשפ"ה

 11/07/2025יד ניסן תשצ"א

 07/04/2031יד טבת תשצ"ז

 01/01/2037יד תשרי תת"ג

אבות-הורו-א יא-א

הוריות

ב-ג ז-א

יז תשרי תש"פ

16/10/2019

טז תמוז תשפ"ה

 12/07/2025טו ניסן תשצ"א

 08/04/2031טו טבת תשצ"ז

 02/01/2037טו תשרי תת"ג

הוריות

ג

ב-ג

יח תשרי תש"פ

17/10/2019

יז תמוז תשפ"ה

 13/07/2025טז ניסן תשצ"א

 09/04/2031טז טבת תשצ"ז

 03/01/2037טז תשרי תת"ג

הוריות

ג

ד-ה

יט תשרי תש"פ

18/10/2019

יח תמוז תשפ"ה

 14/07/2025יז ניסן תשצ"א

 10/04/2031יז טבת תשצ"ז

 04/01/2037יז תשרי תת"ג

הוריות

ג

ו-ז

כ תשרי תש"פ

19/10/2019

יט תמוז תשפ"ה

 15/07/2025יח ניסן תשצ"א

 11/04/2031יח טבת תשצ"ז

 05/01/2037יח תשרי תת"ג

כא תשרי תש"פ

20/10/2019

כ תמוז תשפ"ה

 16/07/2025יט ניסן תשצ"א

 12/04/2031יט טבת תשצ"ז

 06/01/2037יט תשרי תת"ג

הוריות-זבג-א*( ח-א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7
21/10/2019

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

זבחים

א

ב-ג

כב תשרי תש"פ

זבחים

א-ב ד-א

כג תשרי תש"פ

22/10/2019

זבחים

ב

ב-ג

כד תשרי תש"פ

23/10/2019

זבחים

ב

ד-ה

כה תשרי תש"פ

24/10/2019

זבחים

ג

א-ב

כו תשרי תש"פ

25/10/2019

כה תמוז תשפ"ה

זבחים

ג

ג-ד

כז תשרי תש"פ

26/10/2019

כו תמוז תשפ"ה

 22/07/2025כה ניסן תשצ"א

זבחים

ג

ה-ו

כח תשרי תש"פ

27/10/2019

כז תמוז תשפ"ה

 23/07/2025כו ניסן תשצ"א

זבחים

ד

א-ב

כט תשרי תש"פ

28/10/2019

כח תמוז תשפ"ה

 24/07/2025כז ניסן תשצ"א

עמודה42

ע

26

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

כא תמוז תשפ"ה

 17/07/2025כ ניסן תשצ"א

 13/04/2031כ טבת תשצ"ז

 07/01/2037כ תשרי תת"ג

כב תמוז תשפ"ה

 18/07/2025כא ניסן תשצ"א

 14/04/2031כא טבת תשצ"ז

 08/01/2037כא תשרי תת"ג

כג תמוז תשפ"ה

 19/07/2025כב ניסן תשצ"א

 15/04/2031כב טבת תשצ"ז

 09/01/2037כב תשרי תת"ג

כד תמוז תשפ"ה

 20/07/2025כג ניסן תשצ"א

 16/04/2031כג טבת תשצ"ז

 10/01/2037כג תשרי תת"ג

 21/07/2025כד ניסן תשצ"א

 17/04/2031כד טבת תשצ"ז

 11/01/2037כד תשרי תת"ג

 18/04/2031כה טבת תשצ"ז

 12/01/2037כה תשרי תת"ג

 19/04/2031כו טבת תשצ"ז

 13/01/2037כו תשרי תת"ג

 20/04/2031כז טבת תשצ"ז

 14/01/2037כז תשרי תת"ג

זבחים

ד

ג-ד

ל תשרי תש"פ

29/10/2019

כט תמוז תשפ"ה

 25/07/2025כח ניסן תשצ"א

 21/04/2031כח טבת תשצ"ז

 15/01/2037כח תשרי תת"ג

זבחים

ד

ה-ו

א חשון תש"פ

30/10/2019

א אב תשפ"ה

 26/07/2025כט ניסן תשצ"א

 22/04/2031כט טבת תשצ"ז

 16/01/2037כט תשרי תת"ג

זבחים

ה

א-ב

ב חשון תש"פ

31/10/2019

ב אב תשפ"ה

 27/07/2025ל ניסן תשצ"א

 23/04/2031א שבט תשצ"ז

 17/01/2037ל תשרי תת"ג

זבחים

ה

ג-ד

ג חשון תש"פ

01/11/2019

ג אב תשפ"ה

 28/07/2025א אייר תשצ"א

 24/04/2031ב שבט תשצ"ז

 18/01/2037א חשון תת"ג

זבחים

ה

ה-ו

ד חשון תש"פ

02/11/2019

ד אב תשפ"ה

 29/07/2025ב אייר תשצ"א

 25/04/2031ג שבט תשצ"ז

 19/01/2037ב חשון תת"ג

זבחים

ה

ז-ח

ה חשון תש"פ

03/11/2019

ה אב תשפ"ה

 30/07/2025ג אייר תשצ"א

 26/04/2031ד שבט תשצ"ז

 20/01/2037ג חשון תת"ג

זבחים

ו

א-ב

ו חשון תש"פ

04/11/2019

ו אב תשפ"ה

 31/07/2025ד אייר תשצ"א

 27/04/2031ה שבט תשצ"ז

 21/01/2037ד חשון תת"ג

זבחים

ו

ג-ד

ז חשון תש"פ

05/11/2019

ז אב תשפ"ה

 01/08/2025ה אייר תשצ"א

 28/04/2031ו שבט תשצ"ז

 22/01/2037ה חשון תת"ג

זבחים

ו

ה-ו

ח חשון תש"פ

06/11/2019

ח אב תשפ"ה

 02/08/2025ו אייר תשצ"א

 29/04/2031ז שבט תשצ"ז

 23/01/2037ו חשון תת"ג

זבחים

ו-ז

ז-א

ט חשון תש"פ

07/11/2019

ט אב תשפ"ה

 03/08/2025ז אייר תשצ"א

 30/04/2031ח שבט תשצ"ז

 24/01/2037ז חשון תת"ג

זבחים

ז

ב-ג

י חשון תש"פ

08/11/2019

י אב תשפ"ה

 04/08/2025ח אייר תשצ"א

 01/05/2031ט שבט תשצ"ז

 25/01/2037ח חשון תת"ג

זבחים

ז

ד-ה

יא חשון תש"פ

09/11/2019

יא אב תשפ"ה

 05/08/2025ט אייר תשצ"א

 02/05/2031י שבט תשצ"ז

 26/01/2037ט חשון תת"ג

זבחים

ז-ח ו-א

יב חשון תש"פ

10/11/2019

יב אב תשפ"ה

 06/08/2025י אייר תשצ"א

 03/05/2031יא שבט תשצ"ז

 27/01/2037י חשון תת"ג

זבחים

ב-ג

יג חשון תש"פ

11/11/2019

יג אב תשפ"ה

 07/08/2025יא אייר תשצ"א

 04/05/2031יב שבט תשצ"ז

 28/01/2037יא חשון תת"ג

זבחים

ח

ד-ה

יד חשון תש"פ

12/11/2019

יד אב תשפ"ה

 08/08/2025יב אייר תשצ"א

 05/05/2031יג שבט תשצ"ז

 29/01/2037יב חשון תת"ג

זבחים

ח

ו-ז

טו חשון תש"פ

13/11/2019

טו אב תשפ"ה

 09/08/2025יג אייר תשצ"א

 06/05/2031יד שבט תשצ"ז

 30/01/2037יג חשון תת"ג

זבחים

ח

ח-ט

טז חשון תש"פ

14/11/2019

טז אב תשפ"ה

 10/08/2025יד אייר תשצ"א

 07/05/2031טו שבט תשצ"ז

 31/01/2037יד חשון תת"ג

זבחים

ח

י-יא

יז חשון תש"פ

15/11/2019

יז אב תשפ"ה

 11/08/2025טו אייר תשצ"א

 08/05/2031טז שבט תשצ"ז

 01/02/2037טו חשון תת"ג

זבחים

ח-ט יב-א

יח חשון תש"פ

16/11/2019

יח אב תשפ"ה

 12/08/2025טז אייר תשצ"א

 09/05/2031יז שבט תשצ"ז

 02/02/2037טז חשון תת"ג

זבחים

ט

ב-ג

יט חשון תש"פ

17/11/2019

יט אב תשפ"ה

 13/08/2025יז אייר תשצ"א

 10/05/2031יח שבט תשצ"ז

 03/02/2037יז חשון תת"ג

זבחים

ט

ד-ה

כ חשון תש"פ

18/11/2019

כ אב תשפ"ה

 14/08/2025יח אייר תשצ"א

 11/05/2031יט שבט תשצ"ז

 04/02/2037יח חשון תת"ג

זבחים

ט

ו-ז

כא חשון תש"פ

19/11/2019

כא אב תשפ"ה

 15/08/2025יט אייר תשצ"א

 12/05/2031כ שבט תשצ"ז

 05/02/2037יט חשון תת"ג

ח

זבחים

י

א-ב

כב חשון תש"פ

20/11/2019

כב אב תשפ"ה

 16/08/2025כ אייר תשצ"א

 13/05/2031כא שבט תשצ"ז

 06/02/2037כ חשון תת"ג

זבחים

י

ג-ד

כג חשון תש"פ

21/11/2019

כג אב תשפ"ה

 17/08/2025כא אייר תשצ"א

 14/05/2031כב שבט תשצ"ז

 07/02/2037כא חשון תת"ג

זבחים

י

ה-ו

כד חשון תש"פ

22/11/2019

כד אב תשפ"ה

 18/08/2025כב אייר תשצ"א

 15/05/2031כג שבט תשצ"ז

 08/02/2037כב חשון תת"ג

זבחים

י

ז-ח

כה חשון תש"פ

23/11/2019

כה אב תשפ"ה

 19/08/2025כג אייר תשצ"א

 16/05/2031כד שבט תשצ"ז

 09/02/2037כג חשון תת"ג

זבחים

יא

א-ב

כו חשון תש"פ

24/11/2019

כו אב תשפ"ה

 20/08/2025כד אייר תשצ"א

 17/05/2031כה שבט תשצ"ז

 10/02/2037כד חשון תת"ג

זבחים

יא

ג-ד

כז חשון תש"פ

25/11/2019

כז אב תשפ"ה

 21/08/2025כה אייר תשצ"א

 18/05/2031כו שבט תשצ"ז

 11/02/2037כה חשון תת"ג

זבחים

יא

ה-ו

כח חשון תש"פ

26/11/2019

כח אב תשפ"ה

 22/08/2025כו אייר תשצ"א

 19/05/2031כז שבט תשצ"ז

 12/02/2037כו חשון תת"ג

זבחים

יא

ז-ח

כט חשון תש"פ

27/11/2019

כט אב תשפ"ה

 23/08/2025כז אייר תשצ"א

 20/05/2031כח שבט תשצ"ז

 13/02/2037כז חשון תת"ג

זבחים

יב

א-ב

ל חשון תש"פ

28/11/2019

ל אב תשפ"ה

 24/08/2025כח אייר תשצ"א

 21/05/2031כט שבט תשצ"ז

 14/02/2037כח חשון תת"ג

זבחים

יב

ג-ד

א כסלו תש"פ

29/11/2019

א אלול תשפ"ה

 25/08/2025כט אייר תשצ"א

 22/05/2031ל שבט תשצ"ז

 15/02/2037כט חשון תת"ג

זבחים

יב

ה-ו

ב כסלו תש"פ

30/11/2019

ב אלול תשפ"ה

 26/08/2025א סיון תשצ"א

 23/05/2031א אדר תשצ"ז

 16/02/2037ל חשון תת"ג

זבחים

יג

א-ב

ג כסלו תש"פ

01/12/2019

ג אלול תשפ"ה

 27/08/2025ב סיון תשצ"א

 24/05/2031ב אדר תשצ"ז

 17/02/2037א כסלו תת"ג

זבחים

יג

ג-ד

ד כסלו תש"פ

02/12/2019

ד אלול תשפ"ה

 28/08/2025ג סיון תשצ"א

 25/05/2031ג אדר תשצ"ז

 18/02/2037ב כסלו תת"ג

זבחים

יג

ה-ו

ה כסלו תש"פ

03/12/2019

ה אלול תשפ"ה

 29/08/2025ד סיון תשצ"א

 26/05/2031ד אדר תשצ"ז

 19/02/2037ג כסלו תת"ג

זבחים

יג

ז-ח

ו כסלו תש"פ

04/12/2019

ו אלול תשפ"ה

 30/08/2025ה סיון תשצ"א

 27/05/2031ה אדר תשצ"ז

 20/02/2037ד כסלו תת"ג

זבחים

יד

א-ב

ז כסלו תש"פ

05/12/2019

ז אלול תשפ"ה

 31/08/2025ו סיון תשצ"א

 28/05/2031ו אדר תשצ"ז

 21/02/2037ה כסלו תת"ג

זבחים

יד

ג-ד

ח כסלו תש"פ

06/12/2019

ח אלול תשפ"ה

 01/09/2025ז סיון תשצ"א

 29/05/2031ז אדר תשצ"ז

 22/02/2037ו כסלו תת"ג

זבחים

יד

ה-ו

ט כסלו תש"פ

07/12/2019

ט אלול תשפ"ה

 02/09/2025ח סיון תשצ"א

 30/05/2031ח אדר תשצ"ז

 23/02/2037ז כסלו תת"ג

זבחים

יד

ז-ח

י כסלו תש"פ

08/12/2019

י אלול תשפ"ה

 03/09/2025ט סיון תשצ"א

 31/05/2031ט אדר תשצ"ז

 24/02/2037ח כסלו תת"ג

זבחים

יד

ט-י

יא כסלו תש"פ

09/12/2019

יא אלול תשפ"ה

 04/09/2025י סיון תשצ"א

 01/06/2031י אדר תשצ"ז

 25/02/2037ט כסלו תת"ג

מנחות

א

א-ב

יב כסלו תש"פ

10/12/2019

יב אלול תשפ"ה

 05/09/2025יא סיון תשצ"א

 02/06/2031יא אדר תשצ"ז

 26/02/2037י כסלו תת"ג

מנחות

א

ג-ד

יג כסלו תש"פ

11/12/2019

יג אלול תשפ"ה

 06/09/2025יב סיון תשצ"א

 03/06/2031יב אדר תשצ"ז

 27/02/2037יא כסלו תת"ג
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
מנחות

ב

א-ב

מחזור יג

עמודה7

יד כסלו תש"פ

12/12/2019

ע

מחזור יד

יד אלול תשפ"ה

עמודה32

ע

מחזור טו

 07/09/2025יג סיון תשצ"א

עמודה42

ע

27

מחזור טז

 04/06/2031יג אדר תשצ"ז

עעמודה52

מחזור יז

 28/02/2037יב כסלו תת"ג

מנחות

ב

ג-ד

טו כסלו תש"פ

13/12/2019

טו אלול תשפ"ה

 08/09/2025יד סיון תשצ"א

 05/06/2031יד אדר תשצ"ז

 01/03/2037יג כסלו תת"ג

מנחות

ב-ג ה-א

טז כסלו תש"פ

14/12/2019

טז אלול תשפ"ה

 09/09/2025טו סיון תשצ"א

 06/06/2031טו אדר תשצ"ז

 02/03/2037יד כסלו תת"ג

מנחות

ג

ב-ג

יז כסלו תש"פ

15/12/2019

יז אלול תשפ"ה

 10/09/2025טז סיון תשצ"א

 07/06/2031טז אדר תשצ"ז

 03/03/2037טו כסלו תת"ג

מנחות

ג

ד-ה

יח כסלו תש"פ

16/12/2019

יח אלול תשפ"ה

 11/09/2025יז סיון תשצ"א

 08/06/2031יז אדר תשצ"ז

 04/03/2037טז כסלו תת"ג

מנחות

ג

ו-ז

יט כסלו תש"פ

17/12/2019

יט אלול תשפ"ה

 12/09/2025יח סיון תשצ"א

 09/06/2031יח אדר תשצ"ז

 05/03/2037יז כסלו תת"ג

מנחות

ד

א-ב

כ כסלו תש"פ

18/12/2019

כ אלול תשפ"ה

 13/09/2025יט סיון תשצ"א

 10/06/2031יט אדר תשצ"ז

 06/03/2037יח כסלו תת"ג

מנחות

ד

ג-ד

כא כסלו תש"פ

19/12/2019

כא אלול תשפ"ה

 14/09/2025כ סיון תשצ"א

 11/06/2031כ אדר תשצ"ז

 07/03/2037יט כסלו תת"ג

מנחות

ד-ה ה-א

כב כסלו תש"פ

20/12/2019

כב אלול תשפ"ה

 15/09/2025כא סיון תשצ"א

 12/06/2031כא אדר תשצ"ז

 08/03/2037כ כסלו תת"ג

מנחות

ה

ב-ג

כג כסלו תש"פ

21/12/2019

כג אלול תשפ"ה

 16/09/2025כב סיון תשצ"א

 13/06/2031כב אדר תשצ"ז

 09/03/2037כא כסלו תת"ג

מנחות

ה

ד-ה

כד כסלו תש"פ

22/12/2019

כד אלול תשפ"ה

 17/09/2025כג סיון תשצ"א

 14/06/2031כג אדר תשצ"ז

 10/03/2037כב כסלו תת"ג

מנחות

ה

ו-ז

כה כסלו תש"פ

23/12/2019

כה אלול תשפ"ה

 18/09/2025כד סיון תשצ"א

 15/06/2031כד אדר תשצ"ז

 11/03/2037כג כסלו תת"ג

מנחות

ה

ח-ט

כו כסלו תש"פ

24/12/2019

כו אלול תשפ"ה

 19/09/2025כה סיון תשצ"א

 16/06/2031כה אדר תשצ"ז

 12/03/2037כד כסלו תת"ג

מנחות

ו

א-ב

כז כסלו תש"פ

25/12/2019

כז אלול תשפ"ה

 20/09/2025כו סיון תשצ"א

 17/06/2031כו אדר תשצ"ז

 13/03/2037כה כסלו תת"ג

מנחות

ו

ג-ד

כח כסלו תש"פ

26/12/2019

כח אלול תשפ"ה

 21/09/2025כז סיון תשצ"א

 18/06/2031כז אדר תשצ"ז

 14/03/2037כו כסלו תת"ג

מנחות

ו

ה-ו

כט כסלו תש"פ

27/12/2019

כט אלול תשפ"ה

 22/09/2025כח סיון תשצ"א

 19/06/2031כח אדר תשצ"ז

 15/03/2037כז כסלו תת"ג

מנחות

ו-ז

ז-א

ל כסלו תש"פ

28/12/2019

א תשרי תשפ"ו

 23/09/2025כט סיון תשצ"א

 20/06/2031כט אדר תשצ"ז

 16/03/2037כח כסלו תת"ג

מנחות

ז

ב-ג

א טבת תש"פ

29/12/2019

ב תשרי תשפ"ו

 24/09/2025ל סיון תשצ"א

 21/06/2031א ניסן תשצ"ז

 17/03/2037כט כסלו תת"ג

מנחות

ז

ד-ה

ב טבת תש"פ

30/12/2019

ג תשרי תשפ"ו

 25/09/2025א תמוז תשצ"א

 22/06/2031ב ניסן תשצ"ז

 18/03/2037ל כסלו תת"ג

מנחות

ז-ח ו-א

ג טבת תש"פ

31/12/2019

ד תשרי תשפ"ו

 26/09/2025ב תמוז תשצ"א

 23/06/2031ג ניסן תשצ"ז

 19/03/2037א טבת תת"ג

מנחות

ח

ב-ג

ד טבת תש"פ

01/01/2020

ה תשרי תשפ"ו

 27/09/2025ג תמוז תשצ"א

 24/06/2031ד ניסן תשצ"ז

 20/03/2037ב טבת תת"ג

מנחות

ח

ד-ה

ה טבת תש"פ

02/01/2020

ו תשרי תשפ"ו

 28/09/2025ד תמוז תשצ"א

 25/06/2031ה ניסן תשצ"ז

 21/03/2037ג טבת תת"ג

מנחות

ח

ו-ז

ו טבת תש"פ

03/01/2020

ז תשרי תשפ"ו

 29/09/2025ה תמוז תשצ"א

 26/06/2031ו ניסן תשצ"ז

 22/03/2037ד טבת תת"ג

מנחות

ט

א-ב

ז טבת תש"פ

04/01/2020

ח תשרי תשפ"ו

 30/09/2025ו תמוז תשצ"א

 27/06/2031ז ניסן תשצ"ז

 23/03/2037ה טבת תת"ג

מנחות

ט

ג-ד

ח טבת תש"פ

05/01/2020

ט תשרי תשפ"ו

 01/10/2025ז תמוז תשצ"א

 28/06/2031ח ניסן תשצ"ז

 24/03/2037ו טבת תת"ג

מנחות

ט

ה-ו

ט טבת תש"פ

06/01/2020

י תשרי תשפ"ו

 02/10/2025ח תמוז תשצ"א

 29/06/2031ט ניסן תשצ"ז

 25/03/2037ז טבת תת"ג

ז-ח

מנחות

ט

י טבת תש"פ

07/01/2020

יא תשרי תשפ"ו

 03/10/2025ט תמוז תשצ"א

 30/06/2031י ניסן תשצ"ז

 26/03/2037ח טבת תת"ג

מנחות

ט-י ט-א

יא טבת תש"פ

08/01/2020

יב תשרי תשפ"ו

 04/10/2025י תמוז תשצ"א

 01/07/2031יא ניסן תשצ"ז

 27/03/2037ט טבת תת"ג

מנחות

י

ב-ג

יב טבת תש"פ

09/01/2020

יג תשרי תשפ"ו

 05/10/2025יא תמוז תשצ"א

 02/07/2031יב ניסן תשצ"ז

 28/03/2037י טבת תת"ג

מנחות

י

ד-ה

יג טבת תש"פ

10/01/2020

יד תשרי תשפ"ו

 06/10/2025יב תמוז תשצ"א

 03/07/2031יג ניסן תשצ"ז

 29/03/2037יא טבת תת"ג

מנחות

י

ו-ז

יד טבת תש"פ

11/01/2020

טו תשרי תשפ"ו

 07/10/2025יג תמוז תשצ"א

 04/07/2031יד ניסן תשצ"ז

 30/03/2037יב טבת תת"ג

מנחות

י

ח-ט

טו טבת תש"פ

12/01/2020

טז תשרי תשפ"ו

 08/10/2025יד תמוז תשצ"א

 05/07/2031טו ניסן תשצ"ז

 31/03/2037יג טבת תת"ג

מנחות

יא

אב

טז טבת תש"פ

13/01/2020

יז תשרי תשפ"ו

 09/10/2025טו תמוז תשצ"א

 06/07/2031טז ניסן תשצ"ז

 01/04/2037יד טבת תת"ג

מנחות

יא

ג-ד

יז טבת תש"פ

14/01/2020

יח תשרי תשפ"ו

 10/10/2025טז תמוז תשצ"א

 07/07/2031יז ניסן תשצ"ז

 02/04/2037טו טבת תת"ג

מנחות

יא

ה-ו

יח טבת תש"פ

15/01/2020

יט תשרי תשפ"ו

 11/10/2025יז תמוז תשצ"א

 08/07/2031יח ניסן תשצ"ז

 03/04/2037טז טבת תת"ג

מנחות

יא

ז-ח

יט טבת תש"פ

16/01/2020

כ תשרי תשפ"ו

 12/10/2025יח תמוז תשצ"א

 09/07/2031יט ניסן תשצ"ז

 04/04/2037יז טבת תת"ג

מנחות

יא-יב ט-א

כ טבת תש"פ

17/01/2020

כא תשרי תשפ"ו

 13/10/2025יט תמוז תשצ"א

 10/07/2031כ ניסן תשצ"ז

 05/04/2037יח טבת תת"ג

מנחות

יב

ב-ג

כא טבת תש"פ

18/01/2020

כב תשרי תשפ"ו

 14/10/2025כ תמוז תשצ"א

 11/07/2031כא ניסן תשצ"ז

 06/04/2037יט טבת תת"ג

מנחות

יב

ד-ה

כב טבת תש"פ

19/01/2020

כג תשרי תשפ"ו

 15/10/2025כא תמוז תשצ"א

 12/07/2031כב ניסן תשצ"ז

 07/04/2037כ טבת תת"ג

מנחות

יג

א-ב

כג טבת תש"פ

20/01/2020

כד תשרי תשפ"ו

 16/10/2025כב תמוז תשצ"א

 13/07/2031כג ניסן תשצ"ז

 08/04/2037כא טבת תת"ג

מנחות

יג

ג-ד

כד טבת תש"פ

21/01/2020

כה תשרי תשפ"ו

 17/10/2025כג תמוז תשצ"א

 14/07/2031כד ניסן תשצ"ז

 09/04/2037כב טבת תת"ג

מנחות

יג

ה-ו

כה טבת תש"פ

22/01/2020

כו תשרי תשפ"ו

 18/10/2025כד תמוז תשצ"א

 15/07/2031כה ניסן תשצ"ז

 10/04/2037כג טבת תת"ג

מנחות

יג

ז-ח

כו טבת תש"פ

23/01/2020

כז תשרי תשפ"ו

 19/10/2025כה תמוז תשצ"א

 16/07/2031כו ניסן תשצ"ז

 11/04/2037כד טבת תת"ג

מנחות

יג

ט-י

כז טבת תש"פ

24/01/2020

כח תשרי תשפ"ו

 20/10/2025כו תמוז תשצ"א

 17/07/2031כז ניסן תשצ"ז

 12/04/2037כה טבת תת"ג

כח טבת תש"פ

25/01/2020

כט תשרי תשפ"ו

 21/10/2025כז תמוז תשצ"א

 18/07/2031כח ניסן תשצ"ז

 13/04/2037כו טבת תת"ג

חולין

א

ב-ג

כט טבת תש"פ

26/01/2020

ל תשרי תשפ"ו

 22/10/2025כח תמוז תשצ"א

 19/07/2031כט ניסן תשצ"ז

 14/04/2037כז טבת תת"ג

מנחות-ח יג-א יא-א
חולין

א

ד-ה

א שבט תש"פ

27/01/2020

א חשון תשפ"ו

 23/10/2025כט תמוז תשצ"א

 20/07/2031ל ניסן תשצ"ז

 15/04/2037כח טבת תת"ג

חולין

א

ו-ז

ב שבט תש"פ

28/01/2020

ב חשון תשפ"ו

 24/10/2025א אב תשצ"א

 21/07/2031א אייר תשצ"ז

 16/04/2037כט טבת תת"ג

חולין

ב

א-ב

ג שבט תש"פ

29/01/2020

ג חשון תשפ"ו

 25/10/2025ב אב תשצ"א

 22/07/2031ב אייר תשצ"ז

 17/04/2037א שבט תת"ג

חולין

ב

ג-ד

ד שבט תש"פ

30/01/2020

ד חשון תשפ"ו

 26/10/2025ג אב תשצ"א

 23/07/2031ג אייר תשצ"ז

 18/04/2037ב שבט תת"ג

חולין

ב

ה-ו

ה שבט תש"פ

31/01/2020

ה חשון תשפ"ו

 27/10/2025ד אב תשצ"א

 24/07/2031ד אייר תשצ"ז

 19/04/2037ג שבט תת"ג

חולין

ב

ז-ח

ו שבט תש"פ

01/02/2020

ו חשון תשפ"ו

 28/10/2025ה אב תשצ"א

 25/07/2031ה אייר תשצ"ז

 20/04/2037ד שבט תת"ג
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

חולין

ב

ט-י

ז שבט תש"פ

עמודה7

ע

מחזור יד

02/02/2020

ז חשון תשפ"ו

עמודה32

ע

מחזור טו

 29/10/2025ו אב תשצ"א

עמודה42

ע

28

מחזור טז

 26/07/2031ו אייר תשצ"ז

עעמודה52

מחזור יז

 21/04/2037ה שבט תת"ג

חולין

ג

א-ב

ח שבט תש"פ

03/02/2020

ח חשון תשפ"ו

 30/10/2025ז אב תשצ"א

 27/07/2031ז אייר תשצ"ז

 22/04/2037ו שבט תת"ג

חולין

ג

ג-ד

ט שבט תש"פ

04/02/2020

ט חשון תשפ"ו

 31/10/2025ח אב תשצ"א

 28/07/2031ח אייר תשצ"ז

 23/04/2037ז שבט תת"ג

חולין

ג

ה-ו

י שבט תש"פ

05/02/2020

י חשון תשפ"ו

 01/11/2025ט אב תשצ"א

 29/07/2031ט אייר תשצ"ז

 24/04/2037ח שבט תת"ג

חולין

ג-ד ז-א

יא שבט תש"פ

06/02/2020

יא חשון תשפ"ו

 02/11/2025י אב תשצ"א

 30/07/2031י אייר תשצ"ז

 25/04/2037ט שבט תת"ג

חולין

ד

ב-ג

יב שבט תש"פ

07/02/2020

יב חשון תשפ"ו

 03/11/2025יא אב תשצ"א

 31/07/2031יא אייר תשצ"ז

 26/04/2037י שבט תת"ג

חולין

ד

ד-ה

יג שבט תש"פ

08/02/2020

יג חשון תשפ"ו

 04/11/2025יב אב תשצ"א

 01/08/2031יב אייר תשצ"ז

 27/04/2037יא שבט תת"ג

חולין

ד

ו-ז

יד שבט תש"פ

09/02/2020

יד חשון תשפ"ו

 05/11/2025יג אב תשצ"א

 02/08/2031יג אייר תשצ"ז

 28/04/2037יב שבט תת"ג

חולין

ה

א-ב

טו שבט תש"פ

10/02/2020

טו חשון תשפ"ו

 06/11/2025יד אב תשצ"א

 03/08/2031יד אייר תשצ"ז

 29/04/2037יג שבט תת"ג

חולין

ה

ג-ד

טז שבט תש"פ

11/02/2020

טז חשון תשפ"ו

 07/11/2025טו אב תשצ"א

 04/08/2031טו אייר תשצ"ז

 30/04/2037יד שבט תת"ג

חולין

ה-ו ה-א

יז שבט תש"פ

12/02/2020

יז חשון תשפ"ו

 08/11/2025טז אב תשצ"א

 05/08/2031טז אייר תשצ"ז

 01/05/2037טו שבט תת"ג

חולין

ו

ב-ג

יח שבט תש"פ

13/02/2020

יח חשון תשפ"ו

 09/11/2025יז אב תשצ"א

 06/08/2031יז אייר תשצ"ז

 02/05/2037טז שבט תת"ג

חולין

ו

ד-ה

יט שבט תש"פ

14/02/2020

יט חשון תשפ"ו

 10/11/2025יח אב תשצ"א

 07/08/2031יח אייר תשצ"ז

 03/05/2037יז שבט תת"ג

חולין

ו

ו-ז

כ שבט תש"פ

15/02/2020

כ חשון תשפ"ו

 11/11/2025יט אב תשצ"א

 08/08/2031יט אייר תשצ"ז

 04/05/2037יח שבט תת"ג

חולין

ז

א-ב

כא שבט תש"פ

16/02/2020

כא חשון תשפ"ו

 12/11/2025כ אב תשצ"א

 09/08/2031כ אייר תשצ"ז

 05/05/2037יט שבט תת"ג

חולין

ז

ג-ד

כב שבט תש"פ

17/02/2020

כב חשון תשפ"ו

 13/11/2025כא אב תשצ"א

 10/08/2031כא אייר תשצ"ז

 06/05/2037כ שבט תת"ג

חולין

ז

ה-ו

כג שבט תש"פ

18/02/2020

כג חשון תשפ"ו

 14/11/2025כב אב תשצ"א

 11/08/2031כב אייר תשצ"ז

 07/05/2037כא שבט תת"ג

חולין

ח

א-ב

כד שבט תש"פ

19/02/2020

כד חשון תשפ"ו

 15/11/2025כג אב תשצ"א

 12/08/2031כג אייר תשצ"ז

 08/05/2037כב שבט תת"ג

חולין

ח

ג-ד

כה שבט תש"פ

20/02/2020

כה חשון תשפ"ו

 16/11/2025כד אב תשצ"א

 13/08/2031כד אייר תשצ"ז

 09/05/2037כג שבט תת"ג

חולין

ח

ה

כו שבט תש"פ

21/02/2020

כו חשון תשפ"ו

 17/11/2025כה אב תשצ"א

 14/08/2031כה אייר תשצ"ז

 10/05/2037כד שבט תת"ג

חולין

ט

א-ב

כז שבט תש"פ

22/02/2020

כז חשון תשפ"ו

 18/11/2025כו אב תשצ"א

 15/08/2031כו אייר תשצ"ז

 11/05/2037כה שבט תת"ג

חולין

ט

ג-ד

כח שבט תש"פ

23/02/2020

כח חשון תשפ"ו

 19/11/2025כז אב תשצ"א

 16/08/2031כז אייר תשצ"ז

 12/05/2037כו שבט תת"ג

חולין

ט

ה-ו

כט שבט תש"פ

24/02/2020

כט חשון תשפ"ו

 20/11/2025כח אב תשצ"א

 17/08/2031כח אייר תשצ"ז

 13/05/2037כז שבט תת"ג

חולין

ט

ז-ח

ל שבט תש"פ

25/02/2020

א כסלו תשפ"ו

 21/11/2025כט אב תשצ"א

 18/08/2031כט אייר תשצ"ז

 14/05/2037כח שבט תת"ג

חולין

י

א-ב

א אדר תש"פ

26/02/2020

ב כסלו תשפ"ו

 22/11/2025ל אב תשצ"א

 19/08/2031א סיון תשצ"ז

 15/05/2037כט שבט תת"ג

חולין

י

ג-ד

ב אדר תש"פ

27/02/2020

ג כסלו תשפ"ו

 23/11/2025א אלול תשצ"א

 20/08/2031ב סיון תשצ"ז

 16/05/2037ל שבט תת"ג

חולין

יא

א-ב

ג אדר תש"פ

28/02/2020

ד כסלו תשפ"ו

 24/11/2025ב אלול תשצ"א

 21/08/2031ג סיון תשצ"ז

 17/05/2037א אדר א' תת"ג

חולין

יב

א-ב

ד אדר תש"פ

29/02/2020

ה כסלו תשפ"ו

 25/11/2025ג אלול תשצ"א

 22/08/2031ד סיון תשצ"ז

 18/05/2037ב אדר א' תת"ג

חולין

יב

ג-ד

ה אדר תש"פ

01/03/2020

ו כסלו תשפ"ו

 26/11/2025ד אלול תשצ"א

 23/08/2031ה סיון תשצ"ז

 19/05/2037ג אדר א' תת"ג

חולין-בכו יב-א ה-א

ו אדר תש"פ

02/03/2020

ז כסלו תשפ"ו

 27/11/2025ה אלול תשצ"א

 24/08/2031ו סיון תשצ"ז

 20/05/2037ד אדר א' תת"ג

בכורות א

ב-ג

ז אדר תש"פ

03/03/2020

ח כסלו תשפ"ו

 28/11/2025ו אלול תשצ"א

 25/08/2031ז סיון תשצ"ז

 21/05/2037ה אדר א' תת"ג

בכורות א

ד-ה

ח אדר תש"פ

04/03/2020

ט כסלו תשפ"ו

 29/11/2025ז אלול תשצ"א

 26/08/2031ח סיון תשצ"ז

 22/05/2037ו אדר א' תת"ג

בכורות א

ו-ז

ט אדר תש"פ

05/03/2020

י כסלו תשפ"ו

 30/11/2025ח אלול תשצ"א

 27/08/2031ט סיון תשצ"ז

 23/05/2037ז אדר א' תת"ג

בכורות ב

א-ב

י אדר תש"פ

06/03/2020

יא כסלו תשפ"ו

 01/12/2025ט אלול תשצ"א

 28/08/2031י סיון תשצ"ז

 24/05/2037ח אדר א' תת"ג

בכורות ב

ג-ד

יא אדר תש"פ

07/03/2020

יב כסלו תשפ"ו

 02/12/2025י אלול תשצ"א

 29/08/2031יא סיון תשצ"ז

 25/05/2037ט אדר א' תת"ג

בכורות ב

ה-ו

יב אדר תש"פ

08/03/2020

יג כסלו תשפ"ו

 03/12/2025יא אלול תשצ"א

 30/08/2031יב סיון תשצ"ז

 26/05/2037י אדר א' תת"ג

בכורות ב

ז-ח

יג אדר תש"פ

09/03/2020

יד כסלו תשפ"ו

 04/12/2025יב אלול תשצ"א

 31/08/2031יג סיון תשצ"ז

 27/05/2037יא אדר א' תת"ג

בכורות ב-ג ט-א

יד אדר תש"פ

10/03/2020

טו כסלו תשפ"ו

 05/12/2025יג אלול תשצ"א

 01/09/2031יד סיון תשצ"ז

 28/05/2037יב אדר א' תת"ג

ב-ג

טו אדר תש"פ

11/03/2020

טז כסלו תשפ"ו

 06/12/2025יד אלול תשצ"א

 02/09/2031טו סיון תשצ"ז

 29/05/2037יג אדר א' תת"ג

בכורות ג-ד ד-א

טז אדר תש"פ

12/03/2020

יז כסלו תשפ"ו

 07/12/2025טו אלול תשצ"א

 03/09/2031טז סיון תשצ"ז

 30/05/2037יד אדר א' תת"ג

בכורות ג
בכורות ד

ב-ג

יז אדר תש"פ

13/03/2020

יח כסלו תשפ"ו

 08/12/2025טז אלול תשצ"א

 04/09/2031יז סיון תשצ"ז

 31/05/2037טו אדר א' תת"ג

בכורות ד

ד-ה

יח אדר תש"פ

14/03/2020

יט כסלו תשפ"ו

 09/12/2025יז אלול תשצ"א

 05/09/2031יח סיון תשצ"ז

 01/06/2037טז אדר א' תת"ג

בכורות ד

ו-ז

יט אדר תש"פ

15/03/2020

כ כסלו תשפ"ו

 10/12/2025יח אלול תשצ"א

 06/09/2031יט סיון תשצ"ז

 02/06/2037יז אדר א' תת"ג

בכורות ד

ח-ט

כ אדר תש"פ

16/03/2020

כא כסלו תשפ"ו

 11/12/2025יט אלול תשצ"א

 07/09/2031כ סיון תשצ"ז

 03/06/2037יח אדר א' תת"ג

בכורות ד-ה י-א

כא אדר תש"פ

17/03/2020

כב כסלו תשפ"ו

 12/12/2025כ אלול תשצ"א

 08/09/2031כא סיון תשצ"ז

 04/06/2037יט אדר א' תת"ג

בכורות ה

ב-ג

כב אדר תש"פ

18/03/2020

כג כסלו תשפ"ו

 13/12/2025כא אלול תשצ"א

 09/09/2031כב סיון תשצ"ז

 05/06/2037כ אדר א' תת"ג

בכורות ה

ד-ה

כג אדר תש"פ

19/03/2020

כד כסלו תשפ"ו

 14/12/2025כב אלול תשצ"א

 10/09/2031כג סיון תשצ"ז

 06/06/2037כא אדר א' תת"ג

בכורות ה-ו ו-א

כד אדר תש"פ

20/03/2020

כה כסלו תשפ"ו

 15/12/2025כג אלול תשצ"א

 11/09/2031כד סיון תשצ"ז

 07/06/2037כב אדר א' תת"ג

בכורות ו

ב-ג

כה אדר תש"פ

21/03/2020

כו כסלו תשפ"ו

 16/12/2025כד אלול תשצ"א

 12/09/2031כה סיון תשצ"ז

 08/06/2037כג אדר א' תת"ג

בכורות ו

ד-ה

כו אדר תש"פ

22/03/2020

כז כסלו תשפ"ו

 17/12/2025כה אלול תשצ"א

 13/09/2031כו סיון תשצ"ז

 09/06/2037כד אדר א' תת"ג

בכורות ו

ו-ז

כז אדר תש"פ

23/03/2020

כח כסלו תשפ"ו

 18/12/2025כו אלול תשצ"א

 14/09/2031כז סיון תשצ"ז

 10/06/2037כה אדר א' תת"ג

בכורות ו

ח-ט

כח אדר תש"פ

24/03/2020

כט כסלו תשפ"ו

 19/12/2025כז אלול תשצ"א

 15/09/2031כח סיון תשצ"ז

 11/06/2037כו אדר א' תת"ג
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בס"ד

מחזור יג

עמודה7

מסכת פרק משנהוד
בכורות ו

י-יא

כט אדר תש"פ

25/03/2020

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

29

מחזור טז

ל כסלו תשפ"ו

 20/12/2025כח אלול תשצ"א

 16/09/2031כט סיון תשצ"ז

עעמודה52

מחזור יז

 12/06/2037כז אדר א' תת"ג

בכורות ו-ז

יב-א

א ניסן תש"פ

26/03/2020

א טבת תשפ"ו

 21/12/2025כט אלול תשצ"א

 17/09/2031ל סיון תשצ"ז

 13/06/2037כח אדר א' תת"ג

בכורות ז

ב-ג

ב ניסן תש"פ

27/03/2020

ב טבת תשפ"ו

 22/12/2025א תשרי תשצ"ב

 18/09/2031א תמוז תשצ"ז

 14/06/2037כט אדר א' תת"ג

בכורות ז

ד-ה

ג ניסן תש"פ

28/03/2020

ג טבת תשפ"ו

 23/12/2025ב תשרי תשצ"ב

 19/09/2031ב תמוז תשצ"ז

 15/06/2037ל אדר א' תת"ג

בכורות ז

ו-ז

ד ניסן תש"פ

29/03/2020

ד טבת תשפ"ו

 24/12/2025ג תשרי תשצ"ב

 20/09/2031ג תמוז תשצ"ז

 16/06/2037א אדר ב' תת"ג

בכורות ח

א-ב

ה ניסן תש"פ

30/03/2020

ה טבת תשפ"ו

 25/12/2025ד תשרי תשצ"ב

 21/09/2031ד תמוז תשצ"ז

 17/06/2037ב אדר ב' תת"ג

בכורות ח

ג-ד

ו ניסן תש"פ

31/03/2020

ו טבת תשפ"ו

 26/12/2025ה תשרי תשצ"ב

 22/09/2031ה תמוז תשצ"ז

 18/06/2037ג אדר ב' תת"ג

בכורות ח

ה-ו

ז ניסן תש"פ

01/04/2020

ז טבת תשפ"ו

 27/12/2025ו תשרי תשצ"ב

 23/09/2031ו תמוז תשצ"ז

 19/06/2037ד אדר ב' תת"ג

בכורות ח

ז-ח

ח ניסן תש"פ

02/04/2020

ח טבת תשפ"ו

 28/12/2025ז תשרי תשצ"ב

 24/09/2031ז תמוז תשצ"ז

 20/06/2037ה אדר ב' תת"ג

בכורות ח

ט-י

ט ניסן תש"פ

03/04/2020

ט טבת תשפ"ו

 29/12/2025ח תשרי תשצ"ב

 25/09/2031ח תמוז תשצ"ז

 21/06/2037ו אדר ב' תת"ג

בכורות ט

א-ב

י ניסן תש"פ

04/04/2020

י טבת תשפ"ו

 30/12/2025ט תשרי תשצ"ב

 26/09/2031ט תמוז תשצ"ז

 22/06/2037ז אדר ב' תת"ג

בכורות ט

ג-ד

יא ניסן תש"פ

05/04/2020

יא טבת תשפ"ו

 31/12/2025י תשרי תשצ"ב

 27/09/2031י תמוז תשצ"ז

 23/06/2037ח אדר ב' תת"ג

בכורות ט

ה-ו

יב ניסן תש"פ

06/04/2020

יב טבת תשפ"ו

 01/01/2026יא תשרי תשצ"ב

 28/09/2031יא תמוז תשצ"ז

 24/06/2037ט אדר ב' תת"ג

בכורות ט

ז-ח

יג ניסן תש"פ

07/04/2020

יג טבת תשפ"ו

 02/01/2026יב תשרי תשצ"ב

 29/09/2031יב תמוז תשצ"ז

 25/06/2037י אדר ב' תת"ג

א

א-ב

יד ניסן תש"פ

08/04/2020

יד טבת תשפ"ו

 03/01/2026יג תשרי תשצ"ב

 30/09/2031יג תמוז תשצ"ז

 26/06/2037יא אדר ב' תת"ג

ערכין
ערכין

א

ג-ד

טו ניסן תש"פ

09/04/2020

טו טבת תשפ"ו

 04/01/2026יד תשרי תשצ"ב

 01/10/2031יד תמוז תשצ"ז

 27/06/2037יב אדר ב' תת"ג

ערכין

ב

א-ב

טז ניסן תש"פ

10/04/2020

טז טבת תשפ"ו

 05/01/2026טו תשרי תשצ"ב

 02/10/2031טו תמוז תשצ"ז

 28/06/2037יג אדר ב' תת"ג

ערכין

ב

ג-ד

יז ניסן תש"פ

11/04/2020

יז טבת תשפ"ו

 06/01/2026טז תשרי תשצ"ב

 03/10/2031טז תמוז תשצ"ז

 29/06/2037יד אדר ב' תת"ג

ערכין

ב

ה-ו

יח ניסן תש"פ

12/04/2020

יח טבת תשפ"ו

 07/01/2026יז תשרי תשצ"ב

 04/10/2031יז תמוז תשצ"ז

 30/06/2037טו אדר ב' תת"ג

ערכין

ג

א-ב

יט ניסן תש"פ

13/04/2020

יט טבת תשפ"ו

 08/01/2026יח תשרי תשצ"ב

 05/10/2031יח תמוז תשצ"ז

 01/07/2037טז אדר ב' תת"ג

ערכין

ג

ג-ד

כ ניסן תש"פ

14/04/2020

כ טבת תשפ"ו

 09/01/2026יט תשרי תשצ"ב

 06/10/2031יט תמוז תשצ"ז

 02/07/2037יז אדר ב' תת"ג

ערכין

ג-ד ה-א

כא ניסן תש"פ

15/04/2020

כא טבת תשפ"ו

 10/01/2026כ תשרי תשצ"ב

 07/10/2031כ תמוז תשצ"ז

 03/07/2037יח אדר ב' תת"ג

ערכין

ד

ב-ג

כב ניסן תש"פ

16/04/2020

כב טבת תשפ"ו

 11/01/2026כא תשרי תשצ"ב  08/10/2031כא תמוז תשצ"ז

 04/07/2037יט אדר ב' תת"ג

ערכין

ד-ה ד-א

כג ניסן תש"פ

17/04/2020

כג טבת תשפ"ו

 12/01/2026כב תשרי תשצ"ב  09/10/2031כב תמוז תשצ"ז

 05/07/2037כ אדר ב' תת"ג

ערכין

ה

ב-ג

כד ניסן תש"פ

18/04/2020

כד טבת תשפ"ו

 13/01/2026כג תשרי תשצ"ב

 10/10/2031כג תמוז תשצ"ז

 06/07/2037כא אדר ב' תת"ג

ערכין

ה

ד-ה

כה ניסן תש"פ

19/04/2020

כה טבת תשפ"ו

 14/01/2026כד תשרי תשצ"ב

 11/10/2031כד תמוז תשצ"ז

 07/07/2037כב אדר ב' תת"ג

ערכין

ה-ו ו-א

כו ניסן תש"פ

20/04/2020

כו טבת תשפ"ו

 15/01/2026כה תשרי תשצ"ב  12/10/2031כה תמוז תשצ"ז

 08/07/2037כג אדר ב' תת"ג

ערכין

ו

ב-ג

כז ניסן תש"פ

21/04/2020

כז טבת תשפ"ו

 16/01/2026כו תשרי תשצ"ב

 13/10/2031כו תמוז תשצ"ז

 09/07/2037כד אדר ב' תת"ג

ערכין

ו

ד-ה

כח ניסן תש"פ

22/04/2020

כח טבת תשפ"ו

 17/01/2026כז תשרי תשצ"ב

 14/10/2031כז תמוז תשצ"ז

 10/07/2037כה אדר ב' תת"ג

ערכין

ז

א-ב

כט ניסן תש"פ

23/04/2020

כט טבת תשפ"ו

 18/01/2026כח תשרי תשצ"ב  15/10/2031כח תמוז תשצ"ז

 11/07/2037כו אדר ב' תת"ג

 19/01/2026כט תשרי תשצ"ב  16/10/2031כט תמוז תשצ"ז

 12/07/2037כז אדר ב' תת"ג

ערכין

ז

ג-ד

ל ניסן תש"פ

24/04/2020

א שבט תשפ"ו

ערכין

ז-ח ה-א

א אייר תש"פ

25/04/2020

ב שבט תשפ"ו

 20/01/2026ל תשרי תשצ"ב

 17/10/2031א אב תשצ"ז

 13/07/2037כח אדר ב' תת"ג

ערכין

ח

ב-ג

ב אייר תש"פ

26/04/2020

ג שבט תשפ"ו

 21/01/2026א חשון תשצ"ב

 18/10/2031ב אב תשצ"ז

 14/07/2037כט אדר ב' תת"ג

ערכין

ח

ד-ה

ג אייר תש"פ

27/04/2020

ד שבט תשפ"ו

 22/01/2026ב חשון תשצ"ב

 19/10/2031ג אב תשצ"ז

 15/07/2037א ניסן תת"ג

ערכין

ח

ו-ז

ד אייר תש"פ

28/04/2020

ה שבט תשפ"ו

 23/01/2026ג חשון תשצ"ב

 20/10/2031ד אב תשצ"ז

 16/07/2037ב ניסן תת"ג

ערכין

ט

א-ב

ה אייר תש"פ

29/04/2020

ו שבט תשפ"ו

 24/01/2026ד חשון תשצ"ב

 21/10/2031ה אב תשצ"ז

 17/07/2037ג ניסן תת"ג

ערכין

ט

ג-ד

ו אייר תש"פ

30/04/2020

ז שבט תשפ"ו

 25/01/2026ה חשון תשצ"ב

 22/10/2031ו אב תשצ"ז

 18/07/2037ד ניסן תת"ג

ערכין

ט

ה-ו

ז אייר תש"פ

01/05/2020

ח שבט תשפ"ו

 26/01/2026ו חשון תשצ"ב

 23/10/2031ז אב תשצ"ז

 19/07/2037ה ניסן תת"ג

ערכין

ט

ז-ח

ח אייר תש"פ

02/05/2020

ט שבט תשפ"ו

 27/01/2026ז חשון תשצ"ב

 24/10/2031ח אב תשצ"ז

 20/07/2037ו ניסן תת"ג

תמורה

א

א-ב

ט אייר תש"פ

03/05/2020

י שבט תשפ"ו

 28/01/2026ח חשון תשצ"ב

 25/10/2031ט אב תשצ"ז

 21/07/2037ז ניסן תת"ג

תמורה

א

ג-ד

י אייר תש"פ

04/05/2020

יא שבט תשפ"ו

 29/01/2026ט חשון תשצ"ב

 26/10/2031י אב תשצ"ז

 22/07/2037ח ניסן תת"ג

תמורה

א

ה-ו

יא אייר תש"פ

05/05/2020

יב שבט תשפ"ו

 30/01/2026י חשון תשצ"ב

 27/10/2031יא אב תשצ"ז

 23/07/2037ט ניסן תת"ג

תמורה

ב

א-ב

יב אייר תש"פ

06/05/2020

יג שבט תשפ"ו

 31/01/2026יא חשון תשצ"ב

 28/10/2031יב אב תשצ"ז

 24/07/2037י ניסן תת"ג

תמורה

ב-ג ג-א

יג אייר תש"פ

07/05/2020

יד שבט תשפ"ו

 01/02/2026יב חשון תשצ"ב

 29/10/2031יג אב תשצ"ז

 25/07/2037יא ניסן תת"ג

תמורה ג

ב-ג

יד אייר תש"פ

08/05/2020

טו שבט תשפ"ו

 02/02/2026יג חשון תשצ"ב

 30/10/2031יד אב תשצ"ז

 26/07/2037יב ניסן תת"ג

תמורה ג

ד-ה

טו אייר תש"פ

09/05/2020

טז שבט תשפ"ו

 03/02/2026יד חשון תשצ"ב

 31/10/2031טו אב תשצ"ז

 27/07/2037יג ניסן תת"ג

תמורה ד

א-ב

טז אייר תש"פ

10/05/2020

יז שבט תשפ"ו

 04/02/2026טו חשון תשצ"ב

 01/11/2031טז אב תשצ"ז

 28/07/2037יד ניסן תת"ג

תמורה ד

ג-ד

יז אייר תש"פ

11/05/2020

יח שבט תשפ"ו

 05/02/2026טז חשון תשצ"ב

 02/11/2031יז אב תשצ"ז

 29/07/2037טו ניסן תת"ג

תמורה ה

א-ב

יח אייר תש"פ

12/05/2020

יט שבט תשפ"ו

 06/02/2026יז חשון תשצ"ב

 03/11/2031יח אב תשצ"ז

 30/07/2037טז ניסן תת"ג

תמורה ה

ג-ד

יט אייר תש"פ

13/05/2020

כ שבט תשפ"ו

 07/02/2026יח חשון תשצ"ב

 04/11/2031יט אב תשצ"ז

 31/07/2037יז ניסן תת"ג

תמורה ה

ה-ו

כ אייר תש"פ

14/05/2020

כא שבט תשפ"ו

 08/02/2026יט חשון תשצ"ב

 05/11/2031כ אב תשצ"ז

 01/08/2037יח ניסן תת"ג

ו

א-ב

כא אייר תש"פ

15/05/2020

כב שבט תשפ"ו

 09/02/2026כ חשון תשצ"ב

 06/11/2031כא אב תשצ"ז

 02/08/2037יט ניסן תת"ג

תמורה
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עמודה7

מסכת פרק משנהוד
תמורה

ו

ג-ד

כב אייר תש"פ

16/05/2020

ע

מחזור יד

כג שבט תשפ"ו

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

30

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 03/08/2037כ ניסן תת"ג

 10/02/2026כא חשון תשצ"ב

 07/11/2031כב אב תשצ"ז

תמורה

ו-ז

ה-א

כג אייר תש"פ

17/05/2020

כד שבט תשפ"ו

 11/02/2026כב חשון תשצ"ב

 08/11/2031כג אב תשצ"ז

 04/08/2037כא ניסן תת"ג

תמורה

ז

ב-ג

כד אייר תש"פ

18/05/2020

כה שבט תשפ"ו

 12/02/2026כג חשון תשצ"ב

 09/11/2031כד אב תשצ"ז

 05/08/2037כב ניסן תת"ג

תמורה

ז

ד-ה

כה אייר תש"פ

19/05/2020

כו שבט תשפ"ו

 13/02/2026כד חשון תשצ"ב

 10/11/2031כה אב תשצ"ז

 06/08/2037כג ניסן תת"ג

תמורה-כ ז-א ו-א

כו אייר תש"פ

20/05/2020

כז שבט תשפ"ו

 14/02/2026כה חשון תשצ"ב

 11/11/2031כו אב תשצ"ז

 07/08/2037כד ניסן תת"ג

כריתות א

ב-ג

כז אייר תש"פ

21/05/2020

כח שבט תשפ"ו

 15/02/2026כו חשון תשצ"ב

 12/11/2031כז אב תשצ"ז

 08/08/2037כה ניסן תת"ג

כריתות א

ד-ה

כח אייר תש"פ

22/05/2020

כט שבט תשפ"ו

 16/02/2026כז חשון תשצ"ב

 13/11/2031כח אב תשצ"ז

 09/08/2037כו ניסן תת"ג

כריתות א

ו-ז

כט אייר תש"פ

23/05/2020

ל שבט תשפ"ו

 17/02/2026כח חשון תשצ"ב

 14/11/2031כט אב תשצ"ז

 10/08/2037כז ניסן תת"ג

כריתות ב

א-ב

א סיון תש"פ

24/05/2020

א אדר תשפ"ו

 18/02/2026כט חשון תשצ"ב

 15/11/2031ל אב תשצ"ז

 11/08/2037כח ניסן תת"ג

כריתות ב

ג-ד

ב סיון תש"פ

25/05/2020

ב אדר תשפ"ו

 19/02/2026א כסלו תשצ"ב

 16/11/2031א אלול תשצ"ז

 12/08/2037כט ניסן תת"ג

כריתות ב

ה-ו

ג סיון תש"פ

26/05/2020

ג אדר תשפ"ו

 20/02/2026ב כסלו תשצ"ב

 17/11/2031ב אלול תשצ"ז

 13/08/2037ל ניסן תת"ג

כריתות ג

א-ב

ד סיון תש"פ

27/05/2020

ד אדר תשפ"ו

 21/02/2026ג כסלו תשצ"ב

 18/11/2031ג אלול תשצ"ז

 14/08/2037א אייר תת"ג

כריתות ג

ג-ד

ה סיון תש"פ

28/05/2020

ה אדר תשפ"ו

 22/02/2026ד כסלו תשצ"ב

 19/11/2031ד אלול תשצ"ז

 15/08/2037ב אייר תת"ג

כריתות ג

ה-ו

ו סיון תש"פ

29/05/2020

ו אדר תשפ"ו

 23/02/2026ה כסלו תשצ"ב

 20/11/2031ה אלול תשצ"ז

 16/08/2037ג אייר תת"ג

כריתות ג

ז-ח

ז סיון תש"פ

30/05/2020

ז אדר תשפ"ו

 24/02/2026ו כסלו תשצ"ב

 21/11/2031ו אלול תשצ"ז

 17/08/2037ד אייר תת"ג

כריתות ג

ט-י

ח סיון תש"פ

31/05/2020

ח אדר תשפ"ו

 25/02/2026ז כסלו תשצ"ב

 22/11/2031ז אלול תשצ"ז

 18/08/2037ה אייר תת"ג

כריתות ד

א-ב

ט סיון תש"פ

01/06/2020

ט אדר תשפ"ו

 26/02/2026ח כסלו תשצ"ב

 23/11/2031ח אלול תשצ"ז

 19/08/2037ו אייר תת"ג

י סיון תש"פ

02/06/2020

י אדר תשפ"ו

 27/02/2026ט כסלו תשצ"ב

 24/11/2031ט אלול תשצ"ז

 20/08/2037ז אייר תת"ג

כריתות ה

ב-ג

יא סיון תש"פ

03/06/2020

יא אדר תשפ"ו

 28/02/2026י כסלו תשצ"ב

 25/11/2031י אלול תשצ"ז

 21/08/2037ח אייר תת"ג

כריתות ה

ד-ה

יב סיון תש"פ

04/06/2020

יב אדר תשפ"ו

 01/03/2026יא כסלו תשצ"ב

 26/11/2031יא אלול תשצ"ז

 22/08/2037ט אייר תת"ג

כריתות ה

ו-ז

יג סיון תש"פ

05/06/2020

יג אדר תשפ"ו

 02/03/2026יב כסלו תשצ"ב

 27/11/2031יב אלול תשצ"ז

 23/08/2037י אייר תת"ג

יד סיון תש"פ

06/06/2020

יד אדר תשפ"ו

 03/03/2026יג כסלו תשצ"ב

 28/11/2031יג אלול תשצ"ז

 24/08/2037יא אייר תת"ג

כריתות ד-ה ג-א

כריתות ה-ו ח-א
כריתות ו

ב-ג

טו סיון תש"פ

07/06/2020

טו אדר תשפ"ו

 04/03/2026יד כסלו תשצ"ב

 29/11/2031יד אלול תשצ"ז

 25/08/2037יב אייר תת"ג

כריתות ו

ד-ה

טז סיון תש"פ

08/06/2020

טז אדר תשפ"ו

 05/03/2026טו כסלו תשצ"ב

 30/11/2031טו אלול תשצ"ז

 26/08/2037יג אייר תת"ג

כריתות ו

ו-ז

יז סיון תש"פ

09/06/2020

יז אדר תשפ"ו

 06/03/2026טז כסלו תשצ"ב

 01/12/2031טז אלול תשצ"ז

 27/08/2037יד אייר תת"ג

כריתות ו

ח-ט

יח סיון תש"פ

10/06/2020

יח אדר תשפ"ו

 07/03/2026יז כסלו תשצ"ב

 02/12/2031יז אלול תשצ"ז

 28/08/2037טו אייר תת"ג

מעילה

א

א-ב

יט סיון תש"פ

11/06/2020

יט אדר תשפ"ו

 08/03/2026יח כסלו תשצ"ב

 03/12/2031יח אלול תשצ"ז

 29/08/2037טז אייר תת"ג

מעילה

א

ג-ד

כ סיון תש"פ

12/06/2020

כ אדר תשפ"ו

 09/03/2026יט כסלו תשצ"ב

 04/12/2031יט אלול תשצ"ז

 30/08/2037יז אייר תת"ג

מעילה

ב

א-ב

כא סיון תש"פ

13/06/2020

כא אדר תשפ"ו

 10/03/2026כ כסלו תשצ"ב

 05/12/2031כ אלול תשצ"ז

 31/08/2037יח אייר תת"ג

מעילה

ב

ג-ד

כב סיון תש"פ

14/06/2020

כב אדר תשפ"ו

 11/03/2026כא כסלו תשצ"ב

 06/12/2031כא אלול תשצ"ז

 01/09/2037יט אייר תת"ג

מעילה

ב

ה-ו

כג סיון תש"פ

15/06/2020

כג אדר תשפ"ו

 12/03/2026כב כסלו תשצ"ב

 07/12/2031כב אלול תשצ"ז

 02/09/2037כ אייר תת"ג

מעילה

ב

ז-ח

כד סיון תש"פ

16/06/2020

כד אדר תשפ"ו

 13/03/2026כג כסלו תשצ"ב

 08/12/2031כג אלול תשצ"ז

 03/09/2037כא אייר תת"ג

מעילה

ב-ג ט-א

כה סיון תש"פ

17/06/2020

כה אדר תשפ"ו

 14/03/2026כד כסלו תשצ"ב

 09/12/2031כד אלול תשצ"ז

 04/09/2037כב אייר תת"ג

מעילה

ג

ב-ג

כו סיון תש"פ

18/06/2020

כו אדר תשפ"ו

 15/03/2026כה כסלו תשצ"ב

 10/12/2031כה אלול תשצ"ז

 05/09/2037כג אייר תת"ג

מעילה

ג

ד-ה

כז סיון תש"פ

19/06/2020

כז אדר תשפ"ו

 16/03/2026כו כסלו תשצ"ב

 11/12/2031כו אלול תשצ"ז

 06/09/2037כד אייר תת"ג

מעילה

ג

ו-ז

כח סיון תש"פ

20/06/2020

כח אדר תשפ"ו

 17/03/2026כז כסלו תשצ"ב

 12/12/2031כז אלול תשצ"ז

 07/09/2037כה אייר תת"ג

מעילה

ג-ד ח-א

כט סיון תש"פ

21/06/2020

כט אדר תשפ"ו

 18/03/2026כח כסלו תשצ"ב

 13/12/2031כח אלול תשצ"ז

 08/09/2037כו אייר תת"ג

מעילה

ד

ב-ג

ל סיון תש"פ

22/06/2020

א ניסן תשפ"ו

 19/03/2026כט כסלו תשצ"ב

 14/12/2031כט אלול תשצ"ז

 09/09/2037כז אייר תת"ג

מעילה

ד

ד-ה

א תמוז תש"פ

23/06/2020

ב ניסן תשפ"ו

 20/03/2026ל כסלו תשצ"ב

 15/12/2031א תשרי תשצ"ח

 10/09/2037כח אייר תת"ג

מעילה

ד-ה ו-א

ב תמוז תש"פ

24/06/2020

ג ניסן תשפ"ו

 21/03/2026א טבת תשצ"ב

 16/12/2031ב תשרי תשצ"ח

 11/09/2037כט אייר תת"ג

מעילה

ה

ב-ג

ג תמוז תש"פ

25/06/2020

ד ניסן תשפ"ו

 22/03/2026ב טבת תשצ"ב

 17/12/2031ג תשרי תשצ"ח

 12/09/2037א סיון תת"ג

מעילה

ה

ד-ה

ד תמוז תש"פ

26/06/2020

ה ניסן תשפ"ו

 23/03/2026ג טבת תשצ"ב

 18/12/2031ד תשרי תשצ"ח

 13/09/2037ב סיון תת"ג

מעילה

ו

א-ב

ה תמוז תש"פ

27/06/2020

ו ניסן תשפ"ו

 24/03/2026ד טבת תשצ"ב

 19/12/2031ה תשרי תשצ"ח

 14/09/2037ג סיון תת"ג

מעילה

ו

ג-ד

ו תמוז תש"פ

28/06/2020

ז ניסן תשפ"ו

 25/03/2026ה טבת תשצ"ב

 20/12/2031ו תשרי תשצ"ח

 15/09/2037ד סיון תת"ג

מעילה

ו

ה-ו

ז תמוז תש"פ

29/06/2020

ח ניסן תשפ"ו

 26/03/2026ו טבת תשצ"ב

 21/12/2031ז תשרי תשצ"ח

 16/09/2037ה סיון תת"ג

תמיד

א

א-ב

ח תמוז תש"פ

30/06/2020

ט ניסן תשפ"ו

 27/03/2026ז טבת תשצ"ב

 22/12/2031ח תשרי תשצ"ח

 17/09/2037ו סיון תת"ג

תמיד

א

ג-ד

ט תמוז תש"פ

01/07/2020

י ניסן תשפ"ו

 28/03/2026ח טבת תשצ"ב

 23/12/2031ט תשרי תשצ"ח

 18/09/2037ז סיון תת"ג

תמיד

ב

א-ב

י תמוז תש"פ

02/07/2020

יא ניסן תשפ"ו

 29/03/2026ט טבת תשצ"ב

 24/12/2031י תשרי תשצ"ח

 19/09/2037ח סיון תת"ג

תמיד

ב

ג-ד

יא תמוז תש"פ

03/07/2020

יב ניסן תשפ"ו

 30/03/2026י טבת תשצ"ב

 25/12/2031יא תשרי תשצ"ח

 20/09/2037ט סיון תת"ג

תמיד

ב-ג ה-א

יב תמוז תש"פ

04/07/2020

יג ניסן תשפ"ו

 31/03/2026יא טבת תשצ"ב

 26/12/2031יב תשרי תשצ"ח

 21/09/2037י סיון תת"ג

תמיד

ג

ב-ג

יג תמוז תש"פ

05/07/2020

יד ניסן תשפ"ו

 01/04/2026יב טבת תשצ"ב

 27/12/2031יג תשרי תשצ"ח

 22/09/2037יא סיון תת"ג

תמיד

ג

ד-ה

יד תמוז תש"פ

06/07/2020

טו ניסן תשפ"ו

 02/04/2026יג טבת תשצ"ב

 28/12/2031יד תשרי תשצ"ח

 23/09/2037יב סיון תת"ג
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ג

ע

מחזור יד
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עמודה7

ו-ז

טו תמוז תש"פ

07/07/2020

טז ניסן תשפ"ו

עמודה32

ע

מחזור טו

 03/04/2026יד טבת תשצ"ב
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ע
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מחזור יז

 29/12/2031טו תשרי תשצ"ח

 24/09/2037יג סיון תת"ג

תמיד

ג

ח-ט

טז תמוז תש"פ

08/07/2020

יז ניסן תשפ"ו

 04/04/2026טו טבת תשצ"ב

 30/12/2031טז תשרי תשצ"ח

 25/09/2037יד סיון תת"ג

תמיד

ד

א-ב

יז תמוז תש"פ

09/07/2020

יח ניסן תשפ"ו

 05/04/2026טז טבת תשצ"ב

 31/12/2031יז תשרי תשצ"ח

 26/09/2037טו סיון תת"ג

תמיד

ד-ה ג-א

יח תמוז תש"פ

10/07/2020

יט ניסן תשפ"ו

 06/04/2026יז טבת תשצ"ב

 01/01/2032יח תשרי תשצ"ח

 27/09/2037טז סיון תת"ג

תמיד

ה

ב-ג

יט תמוז תש"פ

11/07/2020

כ ניסן תשפ"ו

 07/04/2026יח טבת תשצ"ב

 02/01/2032יט תשרי תשצ"ח

 28/09/2037יז סיון תת"ג

ד-ה

תמיד

ה

כ תמוז תש"פ

12/07/2020

כא ניסן תשפ"ו

 08/04/2026יט טבת תשצ"ב

 03/01/2032כ תשרי תשצ"ח

 29/09/2037יח סיון תת"ג

תמיד

ה-ו ו-א

כא תמוז תש"פ

13/07/2020

כב ניסן תשפ"ו

 09/04/2026כ טבת תשצ"ב

 04/01/2032כא תשרי תשצ"ח

 30/09/2037יט סיון תת"ג

תמיד

ו

ב-ג

כב תמוז תש"פ

14/07/2020

כג ניסן תשפ"ו

 10/04/2026כא טבת תשצ"ב

 05/01/2032כב תשרי תשצ"ח

 01/10/2037כ סיון תת"ג

תמיד

ז

א-ב

כג תמוז תש"פ

15/07/2020

כד ניסן תשפ"ו

 11/04/2026כב טבת תשצ"ב

 06/01/2032כג תשרי תשצ"ח

 02/10/2037כא סיון תת"ג

תמיד

ז

ג-ד

כד תמוז תש"פ

16/07/2020

כה ניסן תשפ"ו

 12/04/2026כג טבת תשצ"ב

 07/01/2032כד תשרי תשצ"ח

 03/10/2037כב סיון תת"ג

מידות

א

א-ב

כה תמוז תש"פ

17/07/2020

כו ניסן תשפ"ו

 13/04/2026כד טבת תשצ"ב

 08/01/2032כה תשרי תשצ"ח

 04/10/2037כג סיון תת"ג

מידות

א

ג-ד

כו תמוז תש"פ

18/07/2020

כז ניסן תשפ"ו

 14/04/2026כה טבת תשצ"ב

 09/01/2032כו תשרי תשצ"ח

 05/10/2037כד סיון תת"ג

מידות

א

ה-ו

כז תמוז תש"פ

19/07/2020

כח ניסן תשפ"ו

 15/04/2026כו טבת תשצ"ב

 10/01/2032כז תשרי תשצ"ח

 06/10/2037כה סיון תת"ג

מידות

א

ז-ח

כח תמוז תש"פ

20/07/2020

כט ניסן תשפ"ו

 16/04/2026כז טבת תשצ"ב

 11/01/2032כח תשרי תשצ"ח

 07/10/2037כו סיון תת"ג

מידות

א-ב ט-א

כט תמוז תש"פ

21/07/2020

ל ניסן תשפ"ו

 17/04/2026כח טבת תשצ"ב

 12/01/2032כט תשרי תשצ"ח

 08/10/2037כז סיון תת"ג

מידות

ב

ב-ג

א אב תש"פ

22/07/2020

א אייר תשפ"ו

 18/04/2026כט טבת תשצ"ב

 13/01/2032ל תשרי תשצ"ח

 09/10/2037כח סיון תת"ג

מידות

ב

ד-ה

ב אב תש"פ

23/07/2020

ב אייר תשפ"ו

 19/04/2026א שבט תשצ"ב

 14/01/2032א חשון תשצ"ח

 10/10/2037כט סיון תת"ג

מידות

ב-ג ו-א

ג אב תש"פ

24/07/2020

ג אייר תשפ"ו

 20/04/2026ב שבט תשצ"ב

 15/01/2032ב חשון תשצ"ח

 11/10/2037ל סיון תת"ג

מידות

ג

ב-ג

ד אב תש"פ

25/07/2020

ד אייר תשפ"ו

 21/04/2026ג שבט תשצ"ב

 16/01/2032ג חשון תשצ"ח

 12/10/2037א תמוז תת"ג

מידות

ג

ד-ה

ה אב תש"פ

26/07/2020

ה אייר תשפ"ו

 22/04/2026ד שבט תשצ"ב

 17/01/2032ד חשון תשצ"ח

 13/10/2037ב תמוז תת"ג

מידות

ג

ו-ז

ו אב תש"פ

27/07/2020

ו אייר תשפ"ו

 23/04/2026ה שבט תשצ"ב

 18/01/2032ה חשון תשצ"ח

 14/10/2037ג תמוז תת"ג

מידות

ג-ד ח-א

ז אב תש"פ

28/07/2020

ז אייר תשפ"ו

 24/04/2026ו שבט תשצ"ב

 19/01/2032ו חשון תשצ"ח

 15/10/2037ד תמוז תת"ג

מידות

ד

ב-ג

ח אב תש"פ

29/07/2020

ח אייר תשפ"ו

 25/04/2026ז שבט תשצ"ב

 20/01/2032ז חשון תשצ"ח

 16/10/2037ה תמוז תת"ג

מידות

ד

ד-ה

ט אב תש"פ

30/07/2020

ט אייר תשפ"ו

 26/04/2026ח שבט תשצ"ב

 21/01/2032ח חשון תשצ"ח

 17/10/2037ו תמוז תת"ג

מידות

ד

ו-ז

י אב תש"פ

31/07/2020

י אייר תשפ"ו

 27/04/2026ט שבט תשצ"ב

 22/01/2032ט חשון תשצ"ח

 18/10/2037ז תמוז תת"ג

מידות

ה

א-ב

יא אב תש"פ

01/08/2020

יא אייר תשפ"ו

 28/04/2026י שבט תשצ"ב

 23/01/2032י חשון תשצ"ח

 19/10/2037ח תמוז תת"ג

מידות

ה

ג-ד

יב אב תש"פ

02/08/2020

יב אייר תשפ"ו

 29/04/2026יא שבט תשצ"ב

 24/01/2032יא חשון תשצ"ח

 20/10/2037ט תמוז תת"ג

קנים

א

א-ב

יג אב תש"פ

03/08/2020

יג אייר תשפ"ו

 30/04/2026יב שבט תשצ"ב

 25/01/2032יב חשון תשצ"ח

 21/10/2037י תמוז תת"ג

קנים

א

ג-ד

יד אב תש"פ

04/08/2020

יד אייר תשפ"ו

 01/05/2026יג שבט תשצ"ב

 26/01/2032יג חשון תשצ"ח

 22/10/2037יא תמוז תת"ג

קנים

ב

א-ב

טו אב תש"פ

05/08/2020

טו אייר תשפ"ו

 02/05/2026יד שבט תשצ"ב

 27/01/2032יד חשון תשצ"ח

 23/10/2037יב תמוז תת"ג

ג-ד

קנים

ב

טז אב תש"פ

06/08/2020

טז אייר תשפ"ו

 03/05/2026טו שבט תשצ"ב

 28/01/2032טו חשון תשצ"ח

 24/10/2037יג תמוז תת"ג

קנים

ב-ג ה-א

יז אב תש"פ

07/08/2020

יז אייר תשפ"ו

 04/05/2026טז שבט תשצ"ב

 29/01/2032טז חשון תשצ"ח

 25/10/2037יד תמוז תת"ג

קנים

ג

ב-ג

יח אב תש"פ

08/08/2020

יח אייר תשפ"ו

 05/05/2026יז שבט תשצ"ב

 30/01/2032יז חשון תשצ"ח

 26/10/2037טו תמוז תת"ג

קנים

ג

ד-ה

יט אב תש"פ

09/08/2020

יט אייר תשפ"ו

 06/05/2026יח שבט תשצ"ב

 31/01/2032יח חשון תשצ"ח

 27/10/2037טז תמוז תת"ג

כ אב תש"פ

10/08/2020

כ אייר תשפ"ו

 07/05/2026יט שבט תשצ"ב

 01/02/2032יט חשון תשצ"ח

 28/10/2037יז תמוז תת"ג

כלים

א

ב-ג

כא אב תש"פ

11/08/2020

כא אייר תשפ"ו

 08/05/2026כ שבט תשצ"ב

 02/02/2032כ חשון תשצ"ח

 29/10/2037יח תמוז תת"ג

כלים

א

ד-ה

כב אב תש"פ

12/08/2020

כב אייר תשפ"ו

 09/05/2026כא שבט תשצ"ב

 03/02/2032כא חשון תשצ"ח

 30/10/2037יט תמוז תת"ג

קנים-כליםג-א*( ו-א

כלים

א

ו-ז

כג אב תש"פ

13/08/2020

כג אייר תשפ"ו

 10/05/2026כב שבט תשצ"ב

 04/02/2032כב חשון תשצ"ח

 31/10/2037כ תמוז תת"ג

כלים

א

ח-ט

כד אב תש"פ

14/08/2020

כד אייר תשפ"ו

 11/05/2026כג שבט תשצ"ב

 05/02/2032כג חשון תשצ"ח

 01/11/2037כא תמוז תת"ג

כלים

ב

א-ב

כה אב תש"פ

15/08/2020

כה אייר תשפ"ו

 12/05/2026כד שבט תשצ"ב

 06/02/2032כד חשון תשצ"ח

 02/11/2037כב תמוז תת"ג

כלים

ב

ג-ד

כו אב תש"פ

16/08/2020

כו אייר תשפ"ו

 13/05/2026כה שבט תשצ"ב

 07/02/2032כה חשון תשצ"ח

 03/11/2037כג תמוז תת"ג

כלים

ב

ה-ו

כז אב תש"פ

17/08/2020

כז אייר תשפ"ו

 14/05/2026כו שבט תשצ"ב

 08/02/2032כו חשון תשצ"ח

 04/11/2037כד תמוז תת"ג

כלים

ב

ז-ח

כח אב תש"פ

18/08/2020

כח אייר תשפ"ו

 15/05/2026כז שבט תשצ"ב

 09/02/2032כז חשון תשצ"ח

 05/11/2037כה תמוז תת"ג

כלים

ג

א-ב

כט אב תש"פ

19/08/2020

כט אייר תשפ"ו

 16/05/2026כח שבט תשצ"ב

 10/02/2032כח חשון תשצ"ח

 06/11/2037כו תמוז תת"ג

כלים

ג

ג-ד

ל אב תש"פ

20/08/2020

א סיון תשפ"ו

 17/05/2026כט שבט תשצ"ב

 11/02/2032כט חשון תשצ"ח

 07/11/2037כז תמוז תת"ג

כלים

ג

ה-ו

א אלול תש"פ

21/08/2020

ב סיון תשפ"ו

 18/05/2026ל שבט תשצ"ב

 12/02/2032ל חשון תשצ"ח

 08/11/2037כח תמוז תת"ג

כלים

ג

ז-ח

ב אלול תש"פ

22/08/2020

ג סיון תשפ"ו

 19/05/2026א אדר תשצ"ב

 13/02/2032א כסלו תשצ"ח

 09/11/2037כט תמוז תת"ג

כלים

ד

א-ב

ג אלול תש"פ

23/08/2020

ד סיון תשפ"ו

 20/05/2026ב אדר תשצ"ב

 14/02/2032ב כסלו תשצ"ח

 10/11/2037א אב תת"ג

כלים

ד

ג-ד

ד אלול תש"פ

24/08/2020

ה סיון תשפ"ו

 21/05/2026ג אדר תשצ"ב

 15/02/2032ג כסלו תשצ"ח

 11/11/2037ב אב תת"ג

כלים

ה

א-ב

ה אלול תש"פ

25/08/2020

ו סיון תשפ"ו

 22/05/2026ד אדר תשצ"ב

 16/02/2032ד כסלו תשצ"ח

 12/11/2037ג אב תת"ג

כלים

ה

ג-ד

ו אלול תש"פ

26/08/2020

ז סיון תשפ"ו

 23/05/2026ה אדר תשצ"ב

 17/02/2032ה כסלו תשצ"ח

 13/11/2037ד אב תת"ג

כלים

ה

ה-ו

ז אלול תש"פ

27/08/2020

ח סיון תשפ"ו

 24/05/2026ו אדר תשצ"ב

 18/02/2032ו כסלו תשצ"ח

 14/11/2037ה אב תת"ג
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
כלים

ה

ז-ח

כלים

ה

ט-י

כלים

ה-ו יא-א

מחזור יג

עמודה7

ח אלול תש"פ

28/08/2020

ע

מחזור יד

ט סיון תשפ"ו

עמודה32

ע

מחזור טו

 25/05/2026ז אדר תשצ"ב

עמודה42

ע

32

מחזור טז

 19/02/2032ז כסלו תשצ"ח

עעמודה52

מחזור יז

 15/11/2037ו אב תת"ג

ט אלול תש"פ

29/08/2020

י סיון תשפ"ו

 26/05/2026ח אדר תשצ"ב

 20/02/2032ח כסלו תשצ"ח

 16/11/2037ז אב תת"ג

י אלול תש"פ

30/08/2020

יא סיון תשפ"ו

 27/05/2026ט אדר תשצ"ב

 21/02/2032ט כסלו תשצ"ח

 17/11/2037ח אב תת"ג

כלים

ו

ב-ג

יא אלול תש"פ

31/08/2020

יב סיון תשפ"ו

 28/05/2026י אדר תשצ"ב

 22/02/2032י כסלו תשצ"ח

 18/11/2037ט אב תת"ג

כלים

ו-ז

ד-א

יב אלול תש"פ

01/09/2020

יג סיון תשפ"ו

 29/05/2026יא אדר תשצ"ב

 23/02/2032יא כסלו תשצ"ח

 19/11/2037י אב תת"ג

כלים

ז

ב-ג

יג אלול תש"פ

02/09/2020

יד סיון תשפ"ו

 30/05/2026יב אדר תשצ"ב

 24/02/2032יב כסלו תשצ"ח

 20/11/2037יא אב תת"ג

כלים

ז

ד-ה

יד אלול תש"פ

03/09/2020

טו סיון תשפ"ו

 31/05/2026יג אדר תשצ"ב

 25/02/2032יג כסלו תשצ"ח

 21/11/2037יב אב תת"ג

כלים

ז-ח ו-א

טו אלול תש"פ

04/09/2020

טז סיון תשפ"ו

 01/06/2026יד אדר תשצ"ב

 26/02/2032יד כסלו תשצ"ח

 22/11/2037יג אב תת"ג

כלים

ח

ב-ג

טז אלול תש"פ

05/09/2020

יז סיון תשפ"ו

 02/06/2026טו אדר תשצ"ב

 27/02/2032טו כסלו תשצ"ח

 23/11/2037יד אב תת"ג

כלים

ח

ד-ה

יז אלול תש"פ

06/09/2020

יח סיון תשפ"ו

 03/06/2026טז אדר תשצ"ב

 28/02/2032טז כסלו תשצ"ח

 24/11/2037טו אב תת"ג

כלים

ח

ו-ז

יח אלול תש"פ

07/09/2020

יט סיון תשפ"ו

 04/06/2026יז אדר תשצ"ב

 29/02/2032יז כסלו תשצ"ח

 25/11/2037טז אב תת"ג

כלים

ח

ח-ט

יט אלול תש"פ

08/09/2020

כ סיון תשפ"ו

 05/06/2026יח אדר תשצ"ב

 01/03/2032יח כסלו תשצ"ח

 26/11/2037יז אב תת"ג

כלים

ח

י-יא

כ אלול תש"פ

09/09/2020

כא סיון תשפ"ו

 06/06/2026יט אדר תשצ"ב

 02/03/2032יט כסלו תשצ"ח

 27/11/2037יח אב תת"ג

כלים

ט

א-ב

כא אלול תש"פ

10/09/2020

כב סיון תשפ"ו

 07/06/2026כ אדר תשצ"ב

 03/03/2032כ כסלו תשצ"ח

 28/11/2037יט אב תת"ג

כלים

ט

ג-ד

כב אלול תש"פ

11/09/2020

כג סיון תשפ"ו

 08/06/2026כא אדר תשצ"ב

 04/03/2032כא כסלו תשצ"ח

 29/11/2037כ אב תת"ג

כלים

ט

ה-ו

כג אלול תש"פ

12/09/2020

כד סיון תשפ"ו

 09/06/2026כב אדר תשצ"ב

 05/03/2032כב כסלו תשצ"ח

 30/11/2037כא אב תת"ג

כלים

ט

ז-ח

כד אלול תש"פ

13/09/2020

כה סיון תשפ"ו

 10/06/2026כג אדר תשצ"ב

 06/03/2032כג כסלו תשצ"ח

 01/12/2037כב אב תת"ג

כלים

י

א-ב

כה אלול תש"פ

14/09/2020

כו סיון תשפ"ו

 11/06/2026כד אדר תשצ"ב

 07/03/2032כד כסלו תשצ"ח

 02/12/2037כג אב תת"ג

כלים

י

ג-ד

כו אלול תש"פ

15/09/2020

כז סיון תשפ"ו

 12/06/2026כה אדר תשצ"ב

 08/03/2032כה כסלו תשצ"ח

 03/12/2037כד אב תת"ג

כלים

י

ה-ו

כז אלול תש"פ

16/09/2020

כח סיון תשפ"ו

 13/06/2026כו אדר תשצ"ב

 09/03/2032כו כסלו תשצ"ח

 04/12/2037כה אב תת"ג

כלים

י

ז-ח

כח אלול תש"פ

17/09/2020

כט סיון תשפ"ו

 14/06/2026כז אדר תשצ"ב

 10/03/2032כז כסלו תשצ"ח

 05/12/2037כו אב תת"ג

כלים

יא

א-ב

כט אלול תש"פ

18/09/2020

ל סיון תשפ"ו

 15/06/2026כח אדר תשצ"ב

 11/03/2032כח כסלו תשצ"ח

 06/12/2037כז אב תת"ג

כלים

יא

ג-ד

א תשרי תשפ"א

19/09/2020

א תמוז תשפ"ו

 16/06/2026כט אדר תשצ"ב

 12/03/2032כט כסלו תשצ"ח

 07/12/2037כח אב תת"ג

כלים

יא

ה-ו

ב תשרי תשפ"א

20/09/2020

ב תמוז תשפ"ו

 17/06/2026א ניסן תשצ"ב

 13/03/2032ל כסלו תשצ"ח

 08/12/2037כט אב תת"ג

כלים

יא

ז-ח

ג תשרי תשפ"א

21/09/2020

ג תמוז תשפ"ו

 18/06/2026ב ניסן תשצ"ב

 14/03/2032א טבת תשצ"ח

 09/12/2037ל אב תת"ג

כלים

יא-יב ט-א

ד תשרי תשפ"א

22/09/2020

ד תמוז תשפ"ו

 19/06/2026ג ניסן תשצ"ב

 15/03/2032ב טבת תשצ"ח

 10/12/2037א אלול תת"ג

כלים

יב

ב-ג

ה תשרי תשפ"א

23/09/2020

ה תמוז תשפ"ו

 20/06/2026ד ניסן תשצ"ב

 16/03/2032ג טבת תשצ"ח

 11/12/2037ב אלול תת"ג

כלים

יב

ד-ה

ו תשרי תשפ"א

24/09/2020

ו תמוז תשפ"ו

 21/06/2026ה ניסן תשצ"ב

 17/03/2032ד טבת תשצ"ח

 12/12/2037ג אלול תת"ג

כלים

יב

ו-ז

ז תשרי תשפ"א

25/09/2020

ז תמוז תשפ"ו

 22/06/2026ו ניסן תשצ"ב

 18/03/2032ה טבת תשצ"ח

 13/12/2037ד אלול תת"ג

כלים

יב-יג ח-א

ח תשרי תשפ"א

26/09/2020

ח תמוז תשפ"ו

 23/06/2026ז ניסן תשצ"ב

 19/03/2032ו טבת תשצ"ח

 14/12/2037ה אלול תת"ג

כלים

יג

ב-ג

ט תשרי תשפ"א

27/09/2020

ט תמוז תשפ"ו

 24/06/2026ח ניסן תשצ"ב

 20/03/2032ז טבת תשצ"ח

 15/12/2037ו אלול תת"ג

כלים

יג

ד-ה

י תשרי תשפ"א

28/09/2020

י תמוז תשפ"ו

 25/06/2026ט ניסן תשצ"ב

 21/03/2032ח טבת תשצ"ח

 16/12/2037ז אלול תת"ג

כלים

יג

ו-ז

יא תשרי תשפ"א

29/09/2020

יא תמוז תשפ"ו

 26/06/2026י ניסן תשצ"ב

 22/03/2032ט טבת תשצ"ח

 17/12/2037ח אלול תת"ג

כלים

יג-יד ח-א

יב תשרי תשפ"א

30/09/2020

יב תמוז תשפ"ו

 27/06/2026יא ניסן תשצ"ב

 23/03/2032י טבת תשצ"ח

 18/12/2037ט אלול תת"ג

כלים

יד

ב-ג

יג תשרי תשפ"א

01/10/2020

יג תמוז תשפ"ו

 28/06/2026יב ניסן תשצ"ב

 24/03/2032יא טבת תשצ"ח

 19/12/2037י אלול תת"ג

כלים

יד

ד-ה

יד תשרי תשפ"א

02/10/2020

יד תמוז תשפ"ו

 29/06/2026יג ניסן תשצ"ב

 25/03/2032יב טבת תשצ"ח

 20/12/2037יא אלול תת"ג

כלים

יד

ו-ז

טו תשרי תשפ"א

03/10/2020

טו תמוז תשפ"ו

 30/06/2026יד ניסן תשצ"ב

 26/03/2032יג טבת תשצ"ח

 21/12/2037יב אלול תת"ג

כלים

יד-טו ח-א

טז תשרי תשפ"א

04/10/2020

טז תמוז תשפ"ו

 01/07/2026טו ניסן תשצ"ב

 27/03/2032יד טבת תשצ"ח

 22/12/2037יג אלול תת"ג

כלים

טו

ב-ג

יז תשרי תשפ"א

05/10/2020

יז תמוז תשפ"ו

 02/07/2026טז ניסן תשצ"ב

 28/03/2032טו טבת תשצ"ח

 23/12/2037יד אלול תת"ג

כלים

טו

ד-ה

יח תשרי תשפ"א

06/10/2020

יח תמוז תשפ"ו

 03/07/2026יז ניסן תשצ"ב

 29/03/2032טז טבת תשצ"ח

 24/12/2037טו אלול תת"ג

כלים

טו-ט ו-א

יט תשרי תשפ"א

07/10/2020

יט תמוז תשפ"ו

 04/07/2026יח ניסן תשצ"ב

 30/03/2032יז טבת תשצ"ח

 25/12/2037טז אלול תת"ג

כלים

טז

ב-ג

כ תשרי תשפ"א

08/10/2020

כ תמוז תשפ"ו

 05/07/2026יט ניסן תשצ"ב

 31/03/2032יח טבת תשצ"ח

 26/12/2037יז אלול תת"ג

כלים

טז

ד-ה

כא תשרי תשפ"א

09/10/2020

כא תמוז תשפ"ו

 06/07/2026כ ניסן תשצ"ב

 01/04/2032יט טבת תשצ"ח

 27/12/2037יח אלול תת"ג

כלים

טז

ו-ז

כב תשרי תשפ"א

10/10/2020

כב תמוז תשפ"ו

 07/07/2026כא ניסן תשצ"ב

 02/04/2032כ טבת תשצ"ח

 28/12/2037יט אלול תת"ג

כלים

טז-יז ח-א

כג תשרי תשפ"א

11/10/2020

כג תמוז תשפ"ו

 08/07/2026כב ניסן תשצ"ב

 03/04/2032כא טבת תשצ"ח

 29/12/2037כ אלול תת"ג

כלים

יז

ב-ג

כד תשרי תשפ"א

12/10/2020

כד תמוז תשפ"ו

 09/07/2026כג ניסן תשצ"ב

 04/04/2032כב טבת תשצ"ח

 30/12/2037כא אלול תת"ג

כלים

יז

ד-ה

כה תשרי תשפ"א

13/10/2020

כה תמוז תשפ"ו

 10/07/2026כד ניסן תשצ"ב

 05/04/2032כג טבת תשצ"ח

 31/12/2037כב אלול תת"ג

כלים

יז

ו-ז

כו תשרי תשפ"א

14/10/2020

כו תמוז תשפ"ו

 11/07/2026כה ניסן תשצ"ב

 06/04/2032כד טבת תשצ"ח

 01/01/2038כג אלול תת"ג

כלים

יז

ח-ט

כז תשרי תשפ"א

15/10/2020

כז תמוז תשפ"ו

 12/07/2026כו ניסן תשצ"ב

 07/04/2032כה טבת תשצ"ח

 02/01/2038כד אלול תת"ג

כלים

יז

י-יא

כח תשרי תשפ"א

16/10/2020

כח תמוז תשפ"ו

 13/07/2026כז ניסן תשצ"ב

 08/04/2032כו טבת תשצ"ח

 03/01/2038כה אלול תת"ג

כלים

יז

יב-יג

כט תשרי תשפ"א

17/10/2020

כט תמוז תשפ"ו

 14/07/2026כח ניסן תשצ"ב

 09/04/2032כז טבת תשצ"ח

 04/01/2038כו אלול תת"ג

כלים

יז

יד-טו ל תשרי תשפ"א

18/10/2020

א אב תשפ"ו

 15/07/2026כט ניסן תשצ"ב

 10/04/2032כח טבת תשצ"ח

 05/01/2038כז אלול תת"ג
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מחזור יז

 16/07/2026ל ניסן תשצ"ב

 11/04/2032כט טבת תשצ"ח

 06/01/2038כח אלול תת"ג

כלים

יז

טז-יז א חשון תשפ"א

19/10/2020

ב אב תשפ"ו

 12/04/2032א שבט תשצ"ח

 07/01/2038כט אלול תת"ג

 13/04/2032ב שבט תשצ"ח

 08/01/2038א תשרי תת"ד

כלים

יח

א-ב

ב חשון תשפ"א

20/10/2020

ג אב תשפ"ו

 17/07/2026א אייר תשצ"ב

כלים

יח

ג-ד

ג חשון תשפ"א

21/10/2020

ד אב תשפ"ו

 18/07/2026ב אייר תשצ"ב

 09/01/2038ב תשרי תת"ד

כלים

יח

ה-ו

ד חשון תשפ"א

22/10/2020

ה אב תשפ"ו

 19/07/2026ג אייר תשצ"ב

 14/04/2032ג שבט תשצ"ח

כלים

יח

ז-ח

ה חשון תשפ"א

23/10/2020

ו אב תשפ"ו

 20/07/2026ד אייר תשצ"ב

 15/04/2032ד שבט תשצ"ח

 10/01/2038ג תשרי תת"ד

כלים

יח-יטט-א

ו חשון תשפ"א

24/10/2020

ז אב תשפ"ו

 21/07/2026ה אייר תשצ"ב

 16/04/2032ה שבט תשצ"ח

 11/01/2038ד תשרי תת"ד

כלים

יט

ב-ג

ז חשון תשפ"א

25/10/2020

ח אב תשפ"ו

 22/07/2026ו אייר תשצ"ב

 17/04/2032ו שבט תשצ"ח

 12/01/2038ה תשרי תת"ד

כלים

יט

ד-ה

ח חשון תשפ"א

26/10/2020

ט אב תשפ"ו

 23/07/2026ז אייר תשצ"ב

 18/04/2032ז שבט תשצ"ח

 13/01/2038ו תשרי תת"ד

כלים

יט

ו-ז

ט חשון תשפ"א

27/10/2020

י אב תשפ"ו

 24/07/2026ח אייר תשצ"ב

 19/04/2032ח שבט תשצ"ח

 14/01/2038ז תשרי תת"ד

כלים

יט

ח-ט

י חשון תשפ"א

28/10/2020

יא אב תשפ"ו

 25/07/2026ט אייר תשצ"ב

 20/04/2032ט שבט תשצ"ח

 15/01/2038ח תשרי תת"ד

כלים

יט-כ י-א

יא חשון תשפ"א

29/10/2020

יב אב תשפ"ו

 26/07/2026י אייר תשצ"ב

 21/04/2032י שבט תשצ"ח

 16/01/2038ט תשרי תת"ד

כלים

כ

ב-ג

יב חשון תשפ"א

30/10/2020

יג אב תשפ"ו

 27/07/2026יא אייר תשצ"ב

 22/04/2032יא שבט תשצ"ח

 17/01/2038י תשרי תת"ד

כלים

כ

ד-ה

יג חשון תשפ"א

31/10/2020

יד אב תשפ"ו

 28/07/2026יב אייר תשצ"ב

 23/04/2032יב שבט תשצ"ח

 18/01/2038יא תשרי תת"ד

כלים

כ

ו-ז

יד חשון תשפ"א

01/11/2020

טו אב תשפ"ו

 29/07/2026יג אייר תשצ"ב

 24/04/2032יג שבט תשצ"ח

 19/01/2038יב תשרי תת"ד

כלים

כא א-ב

טו חשון תשפ"א

02/11/2020

טז אב תשפ"ו

 30/07/2026יד אייר תשצ"ב

 25/04/2032יד שבט תשצ"ח

 20/01/2038יג תשרי תת"ד

כלים

כא-כ ג-א

טז חשון תשפ"א

03/11/2020

יז אב תשפ"ו

 31/07/2026טו אייר תשצ"ב

 26/04/2032טו שבט תשצ"ח

 21/01/2038יד תשרי תת"ד

כלים

כב ב-ג

יז חשון תשפ"א

04/11/2020

יח אב תשפ"ו

 01/08/2026טז אייר תשצ"ב

 27/04/2032טז שבט תשצ"ח

 22/01/2038טו תשרי תת"ד

כלים

כב ד-ה

יח חשון תשפ"א

05/11/2020

יט אב תשפ"ו

 02/08/2026יז אייר תשצ"ב

 28/04/2032יז שבט תשצ"ח

 23/01/2038טז תשרי תת"ד

כלים

כב ו-ז

יט חשון תשפ"א

06/11/2020

כ אב תשפ"ו

 03/08/2026יח אייר תשצ"ב

 29/04/2032יח שבט תשצ"ח

 24/01/2038יז תשרי תת"ד

כלים

כב ח-ט

כ חשון תשפ"א

07/11/2020

כא אב תשפ"ו

 04/08/2026יט אייר תשצ"ב

 30/04/2032יט שבט תשצ"ח

 25/01/2038יח תשרי תת"ד

כלים

כב-כ י-א

כא חשון תשפ"א

08/11/2020

כב אב תשפ"ו

 05/08/2026כ אייר תשצ"ב

 01/05/2032כ שבט תשצ"ח

 26/01/2038יט תשרי תת"ד

כלים

כג

ב-ג

כב חשון תשפ"א

09/11/2020

כג אב תשפ"ו

 06/08/2026כא אייר תשצ"ב

 02/05/2032כא שבט תשצ"ח

 27/01/2038כ תשרי תת"ד

כלים

כג

ד-ה

כג חשון תשפ"א

10/11/2020

כד אב תשפ"ו

 07/08/2026כב אייר תשצ"ב

 03/05/2032כב שבט תשצ"ח

 28/01/2038כא תשרי תת"ד

כלים

כד

א-ב

כד חשון תשפ"א

11/11/2020

כה אב תשפ"ו

 08/08/2026כג אייר תשצ"ב

 04/05/2032כג שבט תשצ"ח

 29/01/2038כב תשרי תת"ד

כלים

כד ג-ד

כה חשון תשפ"א

12/11/2020

כו אב תשפ"ו

 09/08/2026כד אייר תשצ"ב

 05/05/2032כד שבט תשצ"ח

 30/01/2038כג תשרי תת"ד

כלים

כד ה-ו

כו חשון תשפ"א

13/11/2020

כז אב תשפ"ו

 10/08/2026כה אייר תשצ"ב

 06/05/2032כה שבט תשצ"ח

 31/01/2038כד תשרי תת"ד

כלים

כד

ז-ח

כז חשון תשפ"א

14/11/2020

כח אב תשפ"ו

 11/08/2026כו אייר תשצ"ב

 07/05/2032כו שבט תשצ"ח

 01/02/2038כה תשרי תת"ד

כלים

כד ט-י

כח חשון תשפ"א

15/11/2020

כט אב תשפ"ו

 12/08/2026כז אייר תשצ"ב

 08/05/2032כז שבט תשצ"ח

 02/02/2038כו תשרי תת"ד

כלים

כד יא-יב כט חשון תשפ"א

16/11/2020

ל אב תשפ"ו

 13/08/2026כח אייר תשצ"ב

 09/05/2032כח שבט תשצ"ח

 03/02/2038כז תשרי תת"ד

כלים

כד יג-יד

א כסלו תשפ"א

17/11/2020

א אלול תשפ"ו

 14/08/2026כט אייר תשצ"ב

 10/05/2032כט שבט תשצ"ח

 04/02/2038כח תשרי תת"ד

כלים

כד טו-טז ב כסלו תשפ"א

18/11/2020

ב אלול תשפ"ו

 15/08/2026א סיון תשצ"ב

 11/05/2032ל שבט תשצ"ח

 05/02/2038כט תשרי תת"ד

כלים

כד-כ יז-א

ג כסלו תשפ"א

19/11/2020

ג אלול תשפ"ו

 16/08/2026ב סיון תשצ"ב

 12/05/2032א אדר א' תשצ"ח

 06/02/2038ל תשרי תת"ד

כלים

כה ב-ג

ד כסלו תשפ"א

20/11/2020

ד אלול תשפ"ו

 17/08/2026ג סיון תשצ"ב

 13/05/2032ב אדר א' תשצ"ח

 07/02/2038א חשון תת"ד

כלים

כה ד-ה

ה כסלו תשפ"א

21/11/2020

ה אלול תשפ"ו

 18/08/2026ד סיון תשצ"ב

 14/05/2032ג אדר א' תשצ"ח

 08/02/2038ב חשון תת"ד

כלים

כה ו-ז

ו כסלו תשפ"א

22/11/2020

ו אלול תשפ"ו

 19/08/2026ה סיון תשצ"ב

 15/05/2032ד אדר א' תשצ"ח

 09/02/2038ג חשון תת"ד

כלים

כה ח-ט

ז כסלו תשפ"א

23/11/2020

ז אלול תשפ"ו

 20/08/2026ו סיון תשצ"ב

 16/05/2032ה אדר א' תשצ"ח

 10/02/2038ד חשון תת"ד

כלים

א-ב

ח כסלו תשפ"א

24/11/2020

ח אלול תשפ"ו

 21/08/2026ז סיון תשצ"ב

 17/05/2032ו אדר א' תשצ"ח

 11/02/2038ה חשון תת"ד

כו

כלים

כו

ג-ד

ט כסלו תשפ"א

25/11/2020

ט אלול תשפ"ו

 22/08/2026ח סיון תשצ"ב

 18/05/2032ז אדר א' תשצ"ח

 12/02/2038ו חשון תת"ד

כלים

כו

ה-ו

י כסלו תשפ"א

26/11/2020

י אלול תשפ"ו

 23/08/2026ט סיון תשצ"ב

 19/05/2032ח אדר א' תשצ"ח

 13/02/2038ז חשון תת"ד

כלים

כו

ז-ח

יא כסלו תשפ"א

27/11/2020

יא אלול תשפ"ו

 24/08/2026י סיון תשצ"ב

 20/05/2032ט אדר א' תשצ"ח

 14/02/2038ח חשון תת"ד

כלים

כו-כז ט-א

יב כסלו תשפ"א

28/11/2020

יב אלול תשפ"ו

 25/08/2026יא סיון תשצ"ב

 21/05/2032י אדר א' תשצ"ח

 15/02/2038ט חשון תת"ד

כלים

כז

ב-ג

יג כסלו תשפ"א

29/11/2020

יג אלול תשפ"ו

 26/08/2026יב סיון תשצ"ב

 22/05/2032יא אדר א' תשצ"ח

 16/02/2038י חשון תת"ד

כלים

כז

ד-ה

יד כסלו תשפ"א

30/11/2020

יד אלול תשפ"ו

 27/08/2026יג סיון תשצ"ב

 23/05/2032יב אדר א' תשצ"ח

 17/02/2038יא חשון תת"ד

כלים

כז

ו-ז

טו כסלו תשפ"א

01/12/2020

טו אלול תשפ"ו

 28/08/2026יד סיון תשצ"ב

 24/05/2032יג אדר א' תשצ"ח

 18/02/2038יב חשון תת"ד

כלים

כז

ח-ט

טז כסלו תשפ"א

02/12/2020

טז אלול תשפ"ו

 29/08/2026טו סיון תשצ"ב

 25/05/2032יד אדר א' תשצ"ח

 19/02/2038יג חשון תת"ד

כלים

כז

י-יא

יז כסלו תשפ"א

03/12/2020

יז אלול תשפ"ו

 30/08/2026טז סיון תשצ"ב

 26/05/2032טו אדר א' תשצ"ח

 20/02/2038יד חשון תת"ד

כלים

כז-כחיב-א

יח כסלו תשפ"א

04/12/2020

יח אלול תשפ"ו

 31/08/2026יז סיון תשצ"ב

 27/05/2032טז אדר א' תשצ"ח

 21/02/2038טו חשון תת"ד

כלים

כח ב-ג

יט כסלו תשפ"א

05/12/2020

יט אלול תשפ"ו

 01/09/2026יח סיון תשצ"ב

 28/05/2032יז אדר א' תשצ"ח

 22/02/2038טז חשון תת"ד

כלים

כח ד-ה

כ כסלו תשפ"א

06/12/2020

כ אלול תשפ"ו

 02/09/2026יט סיון תשצ"ב

 29/05/2032יח אדר א' תשצ"ח

 23/02/2038יז חשון תת"ד

כלים

כח ו-ז

כא כסלו תשפ"א

07/12/2020

כא אלול תשפ"ו

 03/09/2026כ סיון תשצ"ב

 30/05/2032יט אדר א' תשצ"ח

 24/02/2038יח חשון תת"ד

כלים

כח ח-ט

כב כסלו תשפ"א

08/12/2020

כב אלול תשפ"ו

 04/09/2026כא סיון תשצ"ב

 31/05/2032כ אדר א' תשצ"ח

 25/02/2038יט חשון תת"ד

כלים

כח-כ י-א

כג כסלו תשפ"א

09/12/2020

כג אלול תשפ"ו

 05/09/2026כב סיון תשצ"ב

 01/06/2032כא אדר א' תשצ"ח

 26/02/2038כ חשון תת"ד
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7

כלים

כט ב-ג

כד כסלו תשפ"א

10/12/2020

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

כד אלול תשפ"ו

 06/09/2026כג סיון תשצ"ב

עמודה42

ע

34

מחזור טז

 02/06/2032כב אדר א' תשצ"ח

עעמודה52

מחזור יז

 27/02/2038כא חשון תת"ד

כלים

כט ד-ה

כה כסלו תשפ"א

11/12/2020

כה אלול תשפ"ו

 07/09/2026כד סיון תשצ"ב

 03/06/2032כג אדר א' תשצ"ח

 28/02/2038כב חשון תת"ד

כלים

כט ו-ז

כו כסלו תשפ"א

12/12/2020

כו אלול תשפ"ו

 08/09/2026כה סיון תשצ"ב

 04/06/2032כד אדר א' תשצ"ח

 01/03/2038כג חשון תת"ד

כלים

כט-ל ח-א

כז כסלו תשפ"א

13/12/2020

כז אלול תשפ"ו

 09/09/2026כו סיון תשצ"ב

 05/06/2032כה אדר א' תשצ"ח

 02/03/2038כד חשון תת"ד

כלים

ב-ג

כח כסלו תשפ"א

14/12/2020

כח אלול תשפ"ו

 10/09/2026כז סיון תשצ"ב

 06/06/2032כו אדר א' תשצ"ח

 03/03/2038כה חשון תת"ד

כלים-אוה ל-א ד-א

ל

כט כסלו תשפ"א

15/12/2020

כט אלול תשפ"ו

 11/09/2026כח סיון תשצ"ב

 07/06/2032כז אדר א' תשצ"ח

 04/03/2038כו חשון תת"ד

אוהלות א

ב-ג

א טבת תשפ"א

16/12/2020

א תשרי תשפ"ז

 12/09/2026כט סיון תשצ"ב

 08/06/2032כח אדר א' תשצ"ח

 05/03/2038כז חשון תת"ד

אוהלות א

ד-ה

ב טבת תשפ"א

17/12/2020

ב תשרי תשפ"ז

 13/09/2026ל סיון תשצ"ב

 09/06/2032כט אדר א' תשצ"ח

 06/03/2038כח חשון תת"ד

אוהלות א

ו-ז

ג טבת תשפ"א

18/12/2020

ג תשרי תשפ"ז

 14/09/2026א תמוז תשצ"ב

 10/06/2032ל אדר א' תשצ"ח

 07/03/2038כט חשון תת"ד

אוהלות א-ב ח-א

ד טבת תשפ"א

19/12/2020

ד תשרי תשפ"ז

 15/09/2026ב תמוז תשצ"ב

 11/06/2032א אדר ב' תשצ"ח

 08/03/2038א כסלו תת"ד

אוהלות ב

ב-ג

ה טבת תשפ"א

20/12/2020

ה תשרי תשפ"ז

 16/09/2026ג תמוז תשצ"ב

 12/06/2032ב אדר ב' תשצ"ח

 09/03/2038ב כסלו תת"ד

אוהלות ב

ד-ה

ו טבת תשפ"א

21/12/2020

ו תשרי תשפ"ז

 17/09/2026ד תמוז תשצ"ב

 13/06/2032ג אדר ב' תשצ"ח

 10/03/2038ג כסלו תת"ד

אוהלות ב

ו-ז

ז טבת תשפ"א

22/12/2020

ז תשרי תשפ"ז

 18/09/2026ה תמוז תשצ"ב

 14/06/2032ד אדר ב' תשצ"ח

 11/03/2038ד כסלו תת"ד

אוהלות ג

א-ב

ח טבת תשפ"א

23/12/2020

ח תשרי תשפ"ז

 19/09/2026ו תמוז תשצ"ב

 15/06/2032ה אדר ב' תשצ"ח

 12/03/2038ה כסלו תת"ד

אוהלות ג

ג-ד

ט טבת תשפ"א

24/12/2020

ט תשרי תשפ"ז

 20/09/2026ז תמוז תשצ"ב

 16/06/2032ו אדר ב' תשצ"ח

 13/03/2038ו כסלו תת"ד

אוהלות ג

ה-ו

י טבת תשפ"א

25/12/2020

י תשרי תשפ"ז

 21/09/2026ח תמוז תשצ"ב

 17/06/2032ז אדר ב' תשצ"ח

 14/03/2038ז כסלו תת"ד

אוהלות ג-ד ז-א

יא טבת תשפ"א

26/12/2020

יא תשרי תשפ"ז

 22/09/2026ט תמוז תשצ"ב

 18/06/2032ח אדר ב' תשצ"ח

 15/03/2038ח כסלו תת"ד

אוהלות ד

ב-ג

יב טבת תשפ"א

27/12/2020

יב תשרי תשפ"ז

 23/09/2026י תמוז תשצ"ב

 19/06/2032ט אדר ב' תשצ"ח

 16/03/2038ט כסלו תת"ד

אוהלות ה

א-ב

יג טבת תשפ"א

28/12/2020

יג תשרי תשפ"ז

 24/09/2026יא תמוז תשצ"ב

 20/06/2032י אדר ב' תשצ"ח

 17/03/2038י כסלו תת"ד

אוהלות ה

ג-ד

יד טבת תשפ"א

29/12/2020

יד תשרי תשפ"ז

 25/09/2026יב תמוז תשצ"ב

 21/06/2032יא אדר ב' תשצ"ח

 18/03/2038יא כסלו תת"ד

אוהלות ה

ה-ו

טו טבת תשפ"א

30/12/2020

טו תשרי תשפ"ז

 26/09/2026יג תמוז תשצ"ב

 22/06/2032יב אדר ב' תשצ"ח

 19/03/2038יב כסלו תת"ד

אוהלות ה-ו ז-א

טז טבת תשפ"א

31/12/2020

טז תשרי תשפ"ז

 27/09/2026יד תמוז תשצ"ב

 23/06/2032יג אדר ב' תשצ"ח

 20/03/2038יג כסלו תת"ד

אוהלות ו

ב-ג

יז טבת תשפ"א

01/01/2021

יז תשרי תשפ"ז

 28/09/2026טו תמוז תשצ"ב

 24/06/2032יד אדר ב' תשצ"ח

 21/03/2038יד כסלו תת"ד

אוהלות ו

ד-ה

יח טבת תשפ"א

02/01/2021

יח תשרי תשפ"ז

 29/09/2026טז תמוז תשצ"ב

 25/06/2032טו אדר ב' תשצ"ח

 22/03/2038טו כסלו תת"ד

אוהלות ו

ו-ז

יט טבת תשפ"א

03/01/2021

יט תשרי תשפ"ז

 30/09/2026יז תמוז תשצ"ב

 26/06/2032טז אדר ב' תשצ"ח

 23/03/2038טז כסלו תת"ד

אוהלות ז

א-ב

כ טבת תשפ"א

04/01/2021

כ תשרי תשפ"ז

 01/10/2026יח תמוז תשצ"ב

 27/06/2032יז אדר ב' תשצ"ח

 24/03/2038יז כסלו תת"ד

אוהלות ז

ג-ד

כא טבת תשפ"א

05/01/2021

כא תשרי תשפ"ז

 02/10/2026יט תמוז תשצ"ב

 28/06/2032יח אדר ב' תשצ"ח

 25/03/2038יח כסלו תת"ד

אוהלות ז

ה-ו

כב טבת תשפ"א

06/01/2021

כב תשרי תשפ"ז

 03/10/2026כ תמוז תשצ"ב

 29/06/2032יט אדר ב' תשצ"ח

 26/03/2038יט כסלו תת"ד

אוהלות ח

א-ב

כג טבת תשפ"א

07/01/2021

כג תשרי תשפ"ז

 04/10/2026כא תמוז תשצ"ב

 30/06/2032כ אדר ב' תשצ"ח

 27/03/2038כ כסלו תת"ד

אוהלות ח

ג-ד

כד טבת תשפ"א

08/01/2021

כד תשרי תשפ"ז

 05/10/2026כב תמוז תשצ"ב

 01/07/2032כא אדר ב' תשצ"ח

 28/03/2038כא כסלו תת"ד

אוהלות ח

ה-ו

כה טבת תשפ"א

09/01/2021

כה תשרי תשפ"ז

 06/10/2026כג תמוז תשצ"ב

 02/07/2032כב אדר ב' תשצ"ח

 29/03/2038כב כסלו תת"ד

אוהלות ט

א-ב

כו טבת תשפ"א

10/01/2021

כו תשרי תשפ"ז

 07/10/2026כד תמוז תשצ"ב

 03/07/2032כג אדר ב' תשצ"ח

 30/03/2038כג כסלו תת"ד

אוהלות ט

ג-ד

כז טבת תשפ"א

11/01/2021

כז תשרי תשפ"ז

 08/10/2026כה תמוז תשצ"ב

 04/07/2032כד אדר ב' תשצ"ח

 31/03/2038כד כסלו תת"ד

אוהלות ט

ה-ו

כח טבת תשפ"א

12/01/2021

כח תשרי תשפ"ז

 09/10/2026כו תמוז תשצ"ב

 05/07/2032כה אדר ב' תשצ"ח

 01/04/2038כה כסלו תת"ד

אוהלות ט

ז-ח

כט טבת תשפ"א

13/01/2021

כט תשרי תשפ"ז

 10/10/2026כז תמוז תשצ"ב

 06/07/2032כו אדר ב' תשצ"ח

 02/04/2038כו כסלו תת"ד

אוהלות ט

ט-י

א שבט תשפ"א

14/01/2021

ל תשרי תשפ"ז

 11/10/2026כח תמוז תשצ"ב

 07/07/2032כז אדר ב' תשצ"ח

 03/04/2038כז כסלו תת"ד

אוהלות ט

יא-יב ב שבט תשפ"א

15/01/2021

א חשון תשפ"ז

 12/10/2026כט תמוז תשצ"ב

 08/07/2032כח אדר ב' תשצ"ח

 04/04/2038כח כסלו תת"ד

אוהלות ט

יג-יד

ג שבט תשפ"א

16/01/2021

ב חשון תשפ"ז

 13/10/2026א אב תשצ"ב

 09/07/2032כט אדר ב' תשצ"ח

 05/04/2038כט כסלו תת"ד

אוהלות ט

טו-טז ד שבט תשפ"א

17/01/2021

ג חשון תשפ"ז

 14/10/2026ב אב תשצ"ב

 10/07/2032א ניסן תשצ"ח

 06/04/2038א טבת תת"ד

אוהלות י

א-ב

ה שבט תשפ"א

18/01/2021

ד חשון תשפ"ז

 15/10/2026ג אב תשצ"ב

 11/07/2032ב ניסן תשצ"ח

 07/04/2038ב טבת תת"ד

אוהלות י

ג-ד

ו שבט תשפ"א

19/01/2021

ה חשון תשפ"ז

 16/10/2026ד אב תשצ"ב

 12/07/2032ג ניסן תשצ"ח

 08/04/2038ג טבת תת"ד

אוהלות י

ה-ו

ז שבט תשפ"א

20/01/2021

ו חשון תשפ"ז

 17/10/2026ה אב תשצ"ב

 13/07/2032ד ניסן תשצ"ח

 09/04/2038ד טבת תת"ד

אוהלות י-יא ז-א

ח שבט תשפ"א

21/01/2021

ז חשון תשפ"ז

 18/10/2026ו אב תשצ"ב

 14/07/2032ה ניסן תשצ"ח

 10/04/2038ה טבת תת"ד

אוהלות יא

ב-ג

ט שבט תשפ"א

22/01/2021

ח חשון תשפ"ז

 19/10/2026ז אב תשצ"ב

 15/07/2032ו ניסן תשצ"ח

 11/04/2038ו טבת תת"ד

אוהלות יא

ד-ה

י שבט תשפ"א

23/01/2021

ט חשון תשפ"ז

 20/10/2026ח אב תשצ"ב

 16/07/2032ז ניסן תשצ"ח

 12/04/2038ז טבת תת"ד

אוהלות יא

ו-ז

יא שבט תשפ"א

24/01/2021

י חשון תשפ"ז

 21/10/2026ט אב תשצ"ב

 17/07/2032ח ניסן תשצ"ח

 13/04/2038ח טבת תת"ד

אוהלות יא

ח-ט

יב שבט תשפ"א

25/01/2021

יא חשון תשפ"ז

 22/10/2026י אב תשצ"ב

 18/07/2032ט ניסן תשצ"ח

 14/04/2038ט טבת תת"ד

אוהלות יב

א-ב

יג שבט תשפ"א

26/01/2021

יב חשון תשפ"ז

 23/10/2026יא אב תשצ"ב

 19/07/2032י ניסן תשצ"ח

 15/04/2038י טבת תת"ד

אוהלות יב

ג-ד

יד שבט תשפ"א

27/01/2021

יג חשון תשפ"ז

 24/10/2026יב אב תשצ"ב

 20/07/2032יא ניסן תשצ"ח

 16/04/2038יא טבת תת"ד

אוהלות יב

ה-ו

טו שבט תשפ"א

28/01/2021

יד חשון תשפ"ז

 25/10/2026יג אב תשצ"ב

 21/07/2032יב ניסן תשצ"ח

 17/04/2038יב טבת תת"ד

אוהלות יב

ז-ח

טז שבט תשפ"א

29/01/2021

טו חשון תשפ"ז

 26/10/2026יד אב תשצ"ב

 22/07/2032יג ניסן תשצ"ח

 18/04/2038יג טבת תת"ד

אוהלות יג

א-ב

יז שבט תשפ"א

30/01/2021

טז חשון תשפ"ז

 27/10/2026טו אב תשצ"ב

 23/07/2032יד ניסן תשצ"ח

 19/04/2038יד טבת תת"ד
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ג-ד

מחזור יג

עמודה7

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

 28/10/2026טז אב תשצ"ב

עמודה42

ע

35

מחזור טז

יח שבט תשפ"א

31/01/2021

יז חשון תשפ"ז

אוהלות יג

ה-ו

יט שבט תשפ"א

01/02/2021

יח חשון תשפ"ז

 29/10/2026יז אב תשצ"ב

אוהלות יד

א-ב

כ שבט תשפ"א

02/02/2021

יט חשון תשפ"ז

 30/10/2026יח אב תשצ"ב

אוהלות יד

ג-ד

כא שבט תשפ"א

03/02/2021

כ חשון תשפ"ז

 31/10/2026יט אב תשצ"ב

אוהלות יד

ה-ו

כב שבט תשפ"א

04/02/2021

כא חשון תשפ"ז

 01/11/2026כ אב תשצ"ב

 28/07/2032יט ניסן תשצ"ח

עעמודה52

מחזור יז

 24/07/2032טו ניסן תשצ"ח

 20/04/2038טו טבת תת"ד

 25/07/2032טז ניסן תשצ"ח

 21/04/2038טז טבת תת"ד

 26/07/2032יז ניסן תשצ"ח

 22/04/2038יז טבת תת"ד

 27/07/2032יח ניסן תשצ"ח

 23/04/2038יח טבת תת"ד
 24/04/2038יט טבת תת"ד

אוהלות יד-טו ז-א

כג שבט תשפ"א

05/02/2021

כב חשון תשפ"ז

 02/11/2026כא אב תשצ"ב

 29/07/2032כ ניסן תשצ"ח

 25/04/2038כ טבת תת"ד

אוהלות טו

ב-ג

כד שבט תשפ"א

06/02/2021

כג חשון תשפ"ז

 03/11/2026כב אב תשצ"ב

 30/07/2032כא ניסן תשצ"ח

 26/04/2038כא טבת תת"ד

אוהלות טו

ד-ה

כה שבט תשפ"א

07/02/2021

כד חשון תשפ"ז

 04/11/2026כג אב תשצ"ב

 31/07/2032כב ניסן תשצ"ח

 27/04/2038כב טבת תת"ד

אוהלות טו

ו-ז

כו שבט תשפ"א

08/02/2021

כה חשון תשפ"ז

 05/11/2026כד אב תשצ"ב

 01/08/2032כג ניסן תשצ"ח

 28/04/2038כג טבת תת"ד

אוהלות טו

ח-ט

כז שבט תשפ"א

09/02/2021

כו חשון תשפ"ז

 06/11/2026כה אב תשצ"ב

 02/08/2032כד ניסן תשצ"ח

 29/04/2038כד טבת תת"ד

אוהלות טו-ט י-א

כח שבט תשפ"א

10/02/2021

כז חשון תשפ"ז

 07/11/2026כו אב תשצ"ב

 03/08/2032כה ניסן תשצ"ח

 30/04/2038כה טבת תת"ד

אוהלות טז

ב-ג

כט שבט תשפ"א

11/02/2021

כח חשון תשפ"ז

 08/11/2026כז אב תשצ"ב

 04/08/2032כו ניסן תשצ"ח

 01/05/2038כו טבת תת"ד

אוהלות טז

ד-ה

ל שבט תשפ"א

12/02/2021

כט חשון תשפ"ז

 09/11/2026כח אב תשצ"ב

 05/08/2032כז ניסן תשצ"ח

 02/05/2038כז טבת תת"ד

אוהלות יז

א-ב

א אדר תשפ"א

13/02/2021

ל חשון תשפ"ז

 10/11/2026כט אב תשצ"ב

 06/08/2032כח ניסן תשצ"ח

 03/05/2038כח טבת תת"ד

אוהלות יז

ג-ד

ב אדר תשפ"א

14/02/2021

א כסלו תשפ"ז

 11/11/2026ל אב תשצ"ב

 07/08/2032כט ניסן תשצ"ח

 04/05/2038כט טבת תת"ד

אוהלות יז-יח ה-א

ג אדר תשפ"א

15/02/2021

ב כסלו תשפ"ז

 12/11/2026א אלול תשצ"ב

 08/08/2032ל ניסן תשצ"ח

 05/05/2038א שבט תת"ד

אוהלות יח

ב-ג

ד אדר תשפ"א

16/02/2021

ג כסלו תשפ"ז

 13/11/2026ב אלול תשצ"ב

 09/08/2032א אייר תשצ"ח

 06/05/2038ב שבט תת"ד

אוהלות יח

ד-ה

ה אדר תשפ"א

17/02/2021

ד כסלו תשפ"ז

 14/11/2026ג אלול תשצ"ב

 10/08/2032ב אייר תשצ"ח

 07/05/2038ג שבט תת"ד

אוהלות יח

ו-ז

ו אדר תשפ"א

18/02/2021

ה כסלו תשפ"ז

 15/11/2026ד אלול תשצ"ב

 11/08/2032ג אייר תשצ"ח

 08/05/2038ד שבט תת"ד

אוהלות יח

ח-ט

ז אדר תשפ"א

19/02/2021

ו כסלו תשפ"ז

 16/11/2026ה אלול תשצ"ב

 12/08/2032ד אייר תשצ"ח

 09/05/2038ה שבט תת"ד

אוהלות-נ יח-א י-א

ח אדר תשפ"א

20/02/2021

ז כסלו תשפ"ז

 17/11/2026ו אלול תשצ"ב

 13/08/2032ה אייר תשצ"ח

 10/05/2038ו שבט תת"ד

נגעים

א

ב-ג

ט אדר תשפ"א

21/02/2021

ח כסלו תשפ"ז

 18/11/2026ז אלול תשצ"ב

 14/08/2032ו אייר תשצ"ח

 11/05/2038ז שבט תת"ד

ד-ה

נגעים

א

י אדר תשפ"א

22/02/2021

ט כסלו תשפ"ז

 19/11/2026ח אלול תשצ"ב

 15/08/2032ז אייר תשצ"ח

 12/05/2038ח שבט תת"ד

נגעים

א-ב ו-א

יא אדר תשפ"א

23/02/2021

י כסלו תשפ"ז

 20/11/2026ט אלול תשצ"ב

 16/08/2032ח אייר תשצ"ח

 13/05/2038ט שבט תת"ד

נגעים

ב

ב-ג

יב אדר תשפ"א

24/02/2021

יא כסלו תשפ"ז

 21/11/2026י אלול תשצ"ב

 17/08/2032ט אייר תשצ"ח

 14/05/2038י שבט תת"ד

נגעים

ב

ד-ה

יג אדר תשפ"א

25/02/2021

יב כסלו תשפ"ז

 22/11/2026יא אלול תשצ"ב

 18/08/2032י אייר תשצ"ח

 15/05/2038יא שבט תת"ד

נגעים

ג

א-ב

יד אדר תשפ"א

26/02/2021

יג כסלו תשפ"ז

 23/11/2026יב אלול תשצ"ב

 19/08/2032יא אייר תשצ"ח

 16/05/2038יב שבט תת"ד

נגעים

ג

ג-ד

טו אדר תשפ"א

27/02/2021

יד כסלו תשפ"ז

 24/11/2026יג אלול תשצ"ב

 20/08/2032יב אייר תשצ"ח

 17/05/2038יג שבט תת"ד

נגעים

ג

ה-ו

טז אדר תשפ"א

28/02/2021

טו כסלו תשפ"ז

 25/11/2026יד אלול תשצ"ב

 21/08/2032יג אייר תשצ"ח

 18/05/2038יד שבט תת"ד

נגעים

ג

ז-ח

יז אדר תשפ"א

01/03/2021

טז כסלו תשפ"ז

 26/11/2026טו אלול תשצ"ב

 22/08/2032יד אייר תשצ"ח

 19/05/2038טו שבט תת"ד

נגעים

ד

א-ב

יח אדר תשפ"א

02/03/2021

יז כסלו תשפ"ז

 27/11/2026טז אלול תשצ"ב

 23/08/2032טו אייר תשצ"ח

 20/05/2038טז שבט תת"ד

נגעים

ד

ג-ד

יט אדר תשפ"א

03/03/2021

יח כסלו תשפ"ז

 28/11/2026יז אלול תשצ"ב

 24/08/2032טז אייר תשצ"ח

 21/05/2038יז שבט תת"ד

נגעים

ד

ה-ו

כ אדר תשפ"א

04/03/2021

יט כסלו תשפ"ז

 29/11/2026יח אלול תשצ"ב

 25/08/2032יז אייר תשצ"ח

 22/05/2038יח שבט תת"ד

נגעים

ד

ז-ח

כא אדר תשפ"א

05/03/2021

כ כסלו תשפ"ז

 30/11/2026יט אלול תשצ"ב

 26/08/2032יח אייר תשצ"ח

 23/05/2038יט שבט תת"ד

נגעים

ד

ט-י

כב אדר תשפ"א

06/03/2021

כא כסלו תשפ"ז

 01/12/2026כ אלול תשצ"ב

 27/08/2032יט אייר תשצ"ח

 24/05/2038כ שבט תת"ד

נגעים

ד-ה יא-א

כג אדר תשפ"א

07/03/2021

כב כסלו תשפ"ז

 02/12/2026כא אלול תשצ"ב

 28/08/2032כ אייר תשצ"ח

 25/05/2038כא שבט תת"ד

כד אדר תשפ"א

08/03/2021

כג כסלו תשפ"ז

 03/12/2026כב אלול תשצ"ב

 29/08/2032כא אייר תשצ"ח

 26/05/2038כב שבט תת"ד

נגעים

ה

ב-ג

נגעים

ה

ד-ה

כה אדר תשפ"א

09/03/2021

כד כסלו תשפ"ז

 04/12/2026כג אלול תשצ"ב

 30/08/2032כב אייר תשצ"ח

 27/05/2038כג שבט תת"ד

נגעים

ו

א-ב

כו אדר תשפ"א

10/03/2021

כה כסלו תשפ"ז

 05/12/2026כד אלול תשצ"ב

 31/08/2032כג אייר תשצ"ח

 28/05/2038כד שבט תת"ד

נגעים

ו

ג-ד

כז אדר תשפ"א

11/03/2021

כו כסלו תשפ"ז

 06/12/2026כה אלול תשצ"ב

 01/09/2032כד אייר תשצ"ח

 29/05/2038כה שבט תת"ד

נגעים

ו

ה-ו

כח אדר תשפ"א

12/03/2021

כז כסלו תשפ"ז

 07/12/2026כו אלול תשצ"ב

 02/09/2032כה אייר תשצ"ח

 30/05/2038כו שבט תת"ד

נגעים

ו

ז-ח

כט אדר תשפ"א

13/03/2021

כח כסלו תשפ"ז

 08/12/2026כז אלול תשצ"ב

 03/09/2032כו אייר תשצ"ח

 31/05/2038כז שבט תת"ד

נגעים

ז

א-ב

א ניסן תשפ"א

14/03/2021

כט כסלו תשפ"ז

 09/12/2026כח אלול תשצ"ב

 04/09/2032כז אייר תשצ"ח

 01/06/2038כח שבט תת"ד

נגעים

ז

ג-ד

ב ניסן תשפ"א

15/03/2021

ל כסלו תשפ"ז

 10/12/2026כט אלול תשצ"ב

 05/09/2032כח אייר תשצ"ח

 02/06/2038כט שבט תת"ד

נגעים

ז-ח ה-א

ג ניסן תשפ"א

16/03/2021

א טבת תשפ"ז

 11/12/2026א תשרי תשצ"ג

 06/09/2032כט אייר תשצ"ח

 03/06/2038ל שבט תת"ד

נגעים

ח

ב-ג

ד ניסן תשפ"א

17/03/2021

ב טבת תשפ"ז

 12/12/2026ב תשרי תשצ"ג

 07/09/2032א סיון תשצ"ח

 04/06/2038א אדר תת"ד

נגעים

ח

ד-ה

ה ניסן תשפ"א

18/03/2021

ג טבת תשפ"ז

 13/12/2026ג תשרי תשצ"ג

 08/09/2032ב סיון תשצ"ח

 05/06/2038ב אדר תת"ד

נגעים

ח

ו-ז

ו ניסן תשפ"א

19/03/2021

ד טבת תשפ"ז

 14/12/2026ד תשרי תשצ"ג

 09/09/2032ג סיון תשצ"ח

 06/06/2038ג אדר תת"ד

נגעים

ח

ח-ט

ז ניסן תשפ"א

20/03/2021

ה טבת תשפ"ז

 15/12/2026ה תשרי תשצ"ג

 10/09/2032ד סיון תשצ"ח

 07/06/2038ד אדר תת"ד

נגעים

ח-ט י-א

ח ניסן תשפ"א

21/03/2021

ו טבת תשפ"ז

 16/12/2026ו תשרי תשצ"ג

 11/09/2032ה סיון תשצ"ח

 08/06/2038ה אדר תת"ד

נגעים

ט

ב-ג

ט ניסן תשפ"א

22/03/2021

ז טבת תשפ"ז

 17/12/2026ז תשרי תשצ"ג

 12/09/2032ו סיון תשצ"ח

 09/06/2038ו אדר תת"ד

נגעים

י

א-ב

י ניסן תשפ"א

23/03/2021

ח טבת תשפ"ז

 18/12/2026ח תשרי תשצ"ג

 13/09/2032ז סיון תשצ"ח

 10/06/2038ז אדר תת"ד
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בס"ד

מחזור יג

עמודה7

מסכת פרק משנהוד

יא ניסן תשפ"א

24/03/2021

ע

מחזור יד

ט טבת תשפ"ז

נגעים

י

ג-ד

נגעים

י

ה-ו

יב ניסן תשפ"א

נגעים

י

ז-ח

יג ניסן תשפ"א

נגעים

י

ט-י

יד ניסן תשפ"א

27/03/2021

נגעים

יא

א-ב

טו ניסן תשפ"א

28/03/2021

יג טבת תשפ"ז

עמודה32

ע

מחזור טו

 19/12/2026ט תשרי תשצ"ג

עמודה42

ע

36

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 14/09/2032ח סיון תשצ"ח

 11/06/2038ח אדר תת"ד

25/03/2021

י טבת תשפ"ז

 20/12/2026י תשרי תשצ"ג

 15/09/2032ט סיון תשצ"ח

 12/06/2038ט אדר תת"ד

26/03/2021

יא טבת תשפ"ז

 21/12/2026יא תשרי תשצ"ג

 16/09/2032י סיון תשצ"ח

 13/06/2038י אדר תת"ד

יב טבת תשפ"ז

 22/12/2026יב תשרי תשצ"ג

 17/09/2032יא סיון תשצ"ח

 14/06/2038יא אדר תת"ד

 23/12/2026יג תשרי תשצ"ג

 18/09/2032יב סיון תשצ"ח

 15/06/2038יב אדר תת"ד

נגעים

יא

ג-ד

טז ניסן תשפ"א

29/03/2021

יד טבת תשפ"ז

 24/12/2026יד תשרי תשצ"ג

 19/09/2032יג סיון תשצ"ח

 16/06/2038יג אדר תת"ד

נגעים

יא

ה-ו

יז ניסן תשפ"א

30/03/2021

טו טבת תשפ"ז

 25/12/2026טו תשרי תשצ"ג

 20/09/2032יד סיון תשצ"ח

 17/06/2038יד אדר תת"ד

נגעים

יא

ז-ח

יח ניסן תשפ"א

31/03/2021

טז טבת תשפ"ז

 26/12/2026טז תשרי תשצ"ג

 21/09/2032טו סיון תשצ"ח

 18/06/2038טו אדר תת"ד

נגעים

יא

ט-י

יט ניסן תשפ"א

01/04/2021

יז טבת תשפ"ז

 27/12/2026יז תשרי תשצ"ג

 22/09/2032טז סיון תשצ"ח

 19/06/2038טז אדר תת"ד

נגעים

יא

יא-יב כ ניסן תשפ"א

02/04/2021

יח טבת תשפ"ז

 28/12/2026יח תשרי תשצ"ג

 23/09/2032יז סיון תשצ"ח

 20/06/2038יז אדר תת"ד

נגעים

יב

א-ב

כא ניסן תשפ"א

03/04/2021

יט טבת תשפ"ז

 29/12/2026יט תשרי תשצ"ג

 24/09/2032יח סיון תשצ"ח

 21/06/2038יח אדר תת"ד

נגעים

יב

ג-ד

כב ניסן תשפ"א

04/04/2021

כ טבת תשפ"ז

 30/12/2026כ תשרי תשצ"ג

 25/09/2032יט סיון תשצ"ח

 22/06/2038יט אדר תת"ד

נגעים

יב

ה-ו

כג ניסן תשפ"א

05/04/2021

כא טבת תשפ"ז

 31/12/2026כא תשרי תשצ"ג

 26/09/2032כ סיון תשצ"ח

 23/06/2038כ אדר תת"ד

נגעים

יב-יג ז-א

כד ניסן תשפ"א

06/04/2021

כב טבת תשפ"ז

 01/01/2027כב תשרי תשצ"ג

 27/09/2032כא סיון תשצ"ח

 24/06/2038כא אדר תת"ד

נגעים

ב-ג

כה ניסן תשפ"א

07/04/2021

כג טבת תשפ"ז

 02/01/2027כג תשרי תשצ"ג

 28/09/2032כב סיון תשצ"ח

 25/06/2038כב אדר תת"ד

יג

נגעים

יג

ד-ה

כו ניסן תשפ"א

08/04/2021

כד טבת תשפ"ז

 03/01/2027כד תשרי תשצ"ג

 29/09/2032כג סיון תשצ"ח

 26/06/2038כג אדר תת"ד

נגעים

יג

ו-ז

כז ניסן תשפ"א

09/04/2021

כה טבת תשפ"ז

 04/01/2027כה תשרי תשצ"ג

 30/09/2032כד סיון תשצ"ח

 27/06/2038כד אדר תת"ד

נגעים

יג

ח-ט

כח ניסן תשפ"א

10/04/2021

כו טבת תשפ"ז

 05/01/2027כו תשרי תשצ"ג

 01/10/2032כה סיון תשצ"ח

 28/06/2038כה אדר תת"ד

נגעים

יג

י-יא

כט ניסן תשפ"א

11/04/2021

כז טבת תשפ"ז

 06/01/2027כז תשרי תשצ"ג

 02/10/2032כו סיון תשצ"ח

 29/06/2038כו אדר תת"ד

נגעים

יג-יד יב-א

ל ניסן תשפ"א

12/04/2021

כח טבת תשפ"ז

 07/01/2027כח תשרי תשצ"ג

 03/10/2032כז סיון תשצ"ח

 30/06/2038כז אדר תת"ד

נגעים

יד

ב-ג

א אייר תשפ"א

13/04/2021

כט טבת תשפ"ז

 08/01/2027כט תשרי תשצ"ג

 04/10/2032כח סיון תשצ"ח

 01/07/2038כח אדר תת"ד

נגעים

יד

ד-ה

ב אייר תשפ"א

14/04/2021

א שבט תשפ"ז

 09/01/2027ל תשרי תשצ"ג

 05/10/2032כט סיון תשצ"ח

 02/07/2038כט אדר תת"ד

נגעים

יד

ו-ז

ג אייר תשפ"א

15/04/2021

ב שבט תשפ"ז

 10/01/2027א חשון תשצ"ג

 06/10/2032ל סיון תשצ"ח

 03/07/2038א ניסן תת"ד

נגעים

יד

ח-ט

ד אייר תשפ"א

16/04/2021

ג שבט תשפ"ז

 11/01/2027ב חשון תשצ"ג

 07/10/2032א תמוז תשצ"ח

 04/07/2038ב ניסן תת"ד

נגעים

יד

י-יא

ה אייר תשפ"א

17/04/2021

ד שבט תשפ"ז

 12/01/2027ג חשון תשצ"ג

 08/10/2032ב תמוז תשצ"ח

 05/07/2038ג ניסן תת"ד

נגעים

יד

יב-יג

ו אייר תשפ"א

18/04/2021

ה שבט תשפ"ז

 13/01/2027ד חשון תשצ"ג

 09/10/2032ג תמוז תשצ"ח

 06/07/2038ד ניסן תת"ד

פרה

א

א-ב

ז אייר תשפ"א

19/04/2021

ו שבט תשפ"ז

 14/01/2027ה חשון תשצ"ג

 10/10/2032ד תמוז תשצ"ח

 07/07/2038ה ניסן תת"ד

פרה

א

ג-ד

ח אייר תשפ"א

20/04/2021

ז שבט תשפ"ז

 15/01/2027ו חשון תשצ"ג

 11/10/2032ה תמוז תשצ"ח

 08/07/2038ו ניסן תת"ד

פרה

ב

א-ב

ט אייר תשפ"א

21/04/2021

ח שבט תשפ"ז

 16/01/2027ז חשון תשצ"ג

 12/10/2032ו תמוז תשצ"ח

 09/07/2038ז ניסן תת"ד

פרה

ב

ג-ד

י אייר תשפ"א

22/04/2021

ט שבט תשפ"ז

 17/01/2027ח חשון תשצ"ג

 13/10/2032ז תמוז תשצ"ח

 10/07/2038ח ניסן תת"ד

פרה

ב-ג ה-א

יא אייר תשפ"א

23/04/2021

י שבט תשפ"ז

 18/01/2027ט חשון תשצ"ג

 14/10/2032ח תמוז תשצ"ח

 11/07/2038ט ניסן תת"ד

פרה

ג

ב-ג

יב אייר תשפ"א

24/04/2021

יא שבט תשפ"ז

 19/01/2027י חשון תשצ"ג

 15/10/2032ט תמוז תשצ"ח

 12/07/2038י ניסן תת"ד

פרה

ג

ד-ה

יג אייר תשפ"א

25/04/2021

יב שבט תשפ"ז

 20/01/2027יא חשון תשצ"ג

 16/10/2032י תמוז תשצ"ח

 13/07/2038יא ניסן תת"ד

פרה

ג

ו-ז

יד אייר תשפ"א

26/04/2021

יג שבט תשפ"ז

 21/01/2027יב חשון תשצ"ג

 17/10/2032יא תמוז תשצ"ח

 14/07/2038יב ניסן תת"ד

פרה

ג

ח-ט

טו אייר תשפ"א

27/04/2021

יד שבט תשפ"ז

 22/01/2027יג חשון תשצ"ג

 18/10/2032יב תמוז תשצ"ח

 15/07/2038יג ניסן תת"ד

פרה

ג

י-יא

טז אייר תשפ"א

28/04/2021

טו שבט תשפ"ז

 23/01/2027יד חשון תשצ"ג

 19/10/2032יג תמוז תשצ"ח

 16/07/2038יד ניסן תת"ד

פרה

ד

א-ב

יז אייר תשפ"א

29/04/2021

טז שבט תשפ"ז

 24/01/2027טו חשון תשצ"ג

 20/10/2032יד תמוז תשצ"ח

 17/07/2038טו ניסן תת"ד

פרה

ד

ג-ד

יח אייר תשפ"א

30/04/2021

יז שבט תשפ"ז

 25/01/2027טז חשון תשצ"ג

 21/10/2032טו תמוז תשצ"ח

 18/07/2038טז ניסן תת"ד

פרה

ה

א-ב

יט אייר תשפ"א

01/05/2021

יח שבט תשפ"ז

 26/01/2027יז חשון תשצ"ג

 22/10/2032טז תמוז תשצ"ח

 19/07/2038יז ניסן תת"ד

פרה

ה

ג-ד

כ אייר תשפ"א

02/05/2021

יט שבט תשפ"ז

 27/01/2027יח חשון תשצ"ג

 23/10/2032יז תמוז תשצ"ח

 20/07/2038יח ניסן תת"ד

פרה

ה

ה-ו

כא אייר תשפ"א

03/05/2021

כ שבט תשפ"ז

 28/01/2027יט חשון תשצ"ג

 24/10/2032יח תמוז תשצ"ח

 21/07/2038יט ניסן תת"ד

פרה

ה

ז-ח

כב אייר תשפ"א

04/05/2021

כא שבט תשפ"ז

 29/01/2027כ חשון תשצ"ג

 25/10/2032יט תמוז תשצ"ח

 22/07/2038כ ניסן תת"ד

פרה

ה-ו ט-א

כג אייר תשפ"א

05/05/2021

כב שבט תשפ"ז

 30/01/2027כא חשון תשצ"ג

 26/10/2032כ תמוז תשצ"ח

 23/07/2038כא ניסן תת"ד

פרה

ו

ב-ג

כד אייר תשפ"א

06/05/2021

כג שבט תשפ"ז

 31/01/2027כב חשון תשצ"ג

 27/10/2032כא תמוז תשצ"ח

 24/07/2038כב ניסן תת"ד

פרה

ו

ד-ה

כה אייר תשפ"א

07/05/2021

כד שבט תשפ"ז

 01/02/2027כג חשון תשצ"ג

 28/10/2032כב תמוז תשצ"ח

 25/07/2038כג ניסן תת"ד

פרה

ז

א-ב

כו אייר תשפ"א

08/05/2021

כה שבט תשפ"ז

 02/02/2027כד חשון תשצ"ג

 29/10/2032כג תמוז תשצ"ח

 26/07/2038כד ניסן תת"ד

פרה

ז

ג-ד

כז אייר תשפ"א

09/05/2021

כו שבט תשפ"ז

 03/02/2027כה חשון תשצ"ג

 30/10/2032כד תמוז תשצ"ח

 27/07/2038כה ניסן תת"ד

פרה

ז

ה-ו

כח אייר תשפ"א

10/05/2021

כז שבט תשפ"ז

 04/02/2027כו חשון תשצ"ג

 31/10/2032כה תמוז תשצ"ח

 28/07/2038כו ניסן תת"ד

פרה

ז

ז-ח

כט אייר תשפ"א

11/05/2021

כח שבט תשפ"ז

 05/02/2027כז חשון תשצ"ג

 01/11/2032כו תמוז תשצ"ח

 29/07/2038כז ניסן תת"ד

פרה

ז

ט-י

א סיון תשפ"א

12/05/2021

כט שבט תשפ"ז

 06/02/2027כח חשון תשצ"ג

 02/11/2032כז תמוז תשצ"ח

 30/07/2038כח ניסן תת"ד

פרה

ז

יא-יב ב סיון תשפ"א

13/05/2021

ל שבט תשפ"ז

 07/02/2027כט חשון תשצ"ג

 03/11/2032כח תמוז תשצ"ח

 31/07/2038כט ניסן תת"ד

פרה

ח

ג סיון תשפ"א

14/05/2021

א אדר א' תשפ"ז

 08/02/2027א כסלו תשצ"ג

 04/11/2032כט תמוז תשצ"ח

 01/08/2038ל ניסן תת"ד

א-ב
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בס"ד

מחזור יג

עמודה7

מסכת פרק משנהוד

ד סיון תשפ"א

15/05/2021

ע

מחזור יד

ב אדר א' תשפ"ז

פרה

ח

ג-ד

פרה

ח

ה-ו

ה סיון תשפ"א

פרה

ח

ז-ח

ו סיון תשפ"א

פרה

ח

ט-י

ז סיון תשפ"א

18/05/2021

פרה

ח-ט יא-א

ח סיון תשפ"א

19/05/2021

ו אדר א' תשפ"ז

עמודה32

ע

מחזור טו

 09/02/2027ב כסלו תשצ"ג

עמודה42

ע

37

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 05/11/2032א אב תשצ"ח

 02/08/2038א אייר תת"ד

16/05/2021

ג אדר א' תשפ"ז

 10/02/2027ג כסלו תשצ"ג

 06/11/2032ב אב תשצ"ח

 03/08/2038ב אייר תת"ד

17/05/2021

ד אדר א' תשפ"ז

 11/02/2027ד כסלו תשצ"ג

 07/11/2032ג אב תשצ"ח

 04/08/2038ג אייר תת"ד

ה אדר א' תשפ"ז

 12/02/2027ה כסלו תשצ"ג

 08/11/2032ד אב תשצ"ח

 05/08/2038ד אייר תת"ד

 13/02/2027ו כסלו תשצ"ג

 09/11/2032ה אב תשצ"ח

 06/08/2038ה אייר תת"ד

פרה

ט

ב-ג

ט סיון תשפ"א

20/05/2021

ז אדר א' תשפ"ז

 14/02/2027ז כסלו תשצ"ג

 10/11/2032ו אב תשצ"ח

 07/08/2038ו אייר תת"ד

פרה

ט

ד-ה

י סיון תשפ"א

21/05/2021

ח אדר א' תשפ"ז

 15/02/2027ח כסלו תשצ"ג

 11/11/2032ז אב תשצ"ח

 08/08/2038ז אייר תת"ד

פרה

ט

ו-ז

יא סיון תשפ"א

22/05/2021

ט אדר א' תשפ"ז

 16/02/2027ט כסלו תשצ"ג

 12/11/2032ח אב תשצ"ח

 09/08/2038ח אייר תת"ד

פרה

ט

ח-ט

יב סיון תשפ"א

23/05/2021

י אדר א' תשפ"ז

 17/02/2027י כסלו תשצ"ג

 13/11/2032ט אב תשצ"ח

 10/08/2038ט אייר תת"ד

פרה

י

א-ב

יג סיון תשפ"א

24/05/2021

יא אדר א' תשפ"ז

 18/02/2027יא כסלו תשצ"ג

 14/11/2032י אב תשצ"ח

 11/08/2038י אייר תת"ד

פרה

י

ג-ד

יד סיון תשפ"א

25/05/2021

יב אדר א' תשפ"ז

 19/02/2027יב כסלו תשצ"ג

 15/11/2032יא אב תשצ"ח

 12/08/2038יא אייר תת"ד

פרה

י

ה-ו

טו סיון תשפ"א

26/05/2021

יג אדר א' תשפ"ז

 20/02/2027יג כסלו תשצ"ג

 16/11/2032יב אב תשצ"ח

 13/08/2038יב אייר תת"ד

פרה

יא

א-ב

טז סיון תשפ"א

27/05/2021

יד אדר א' תשפ"ז

 21/02/2027יד כסלו תשצ"ג

 17/11/2032יג אב תשצ"ח

 14/08/2038יג אייר תת"ד

פרה

יא

ג-ד

יז סיון תשפ"א

28/05/2021

טו אדר א' תשפ"ז  22/02/2027טו כסלו תשצ"ג

 18/11/2032יד אב תשצ"ח

 15/08/2038יד אייר תת"ד

פרה

יא

ה-ו

יח סיון תשפ"א

29/05/2021

טז אדר א' תשפ"ז  23/02/2027טז כסלו תשצ"ג

 19/11/2032טו אב תשצ"ח

 16/08/2038טו אייר תת"ד

ז-ח

יט סיון תשפ"א

30/05/2021

יז אדר א' תשפ"ז

 24/02/2027יז כסלו תשצ"ג

 20/11/2032טז אב תשצ"ח

 17/08/2038טז אייר תת"ד

כ סיון תשפ"א

31/05/2021

יח אדר א' תשפ"ז

 25/02/2027יח כסלו תשצ"ג

 21/11/2032יז אב תשצ"ח

 18/08/2038יז אייר תת"ד

01/06/2021

יט אדר א' תשפ"ז

 26/02/2027יט כסלו תשצ"ג

 22/11/2032יח אב תשצ"ח

 19/08/2038יח אייר תת"ד

02/06/2021

כ אדר א' תשפ"ז

 27/02/2027כ כסלו תשצ"ג

 23/11/2032יט אב תשצ"ח

 20/08/2038יט אייר תת"ד

פרה

יא

פרה

יא-יב ט-א

פרה

יב

ב-ג

כא סיון תשפ"א

פרה

יב

ד-ה

כב סיון תשפ"א

פרה

יב

ו-ז

כג סיון תשפ"א

03/06/2021

כא אדר א' תשפ"ז  28/02/2027כא כסלו תשצ"ג

 24/11/2032כ אב תשצ"ח

 21/08/2038כ אייר תת"ד

פרה

יב

ח-ט

כד סיון תשפ"א

04/06/2021

כב אדר א' תשפ"ז  01/03/2027כב כסלו תשצ"ג

 25/11/2032כא אב תשצ"ח

 22/08/2038כא אייר תת"ד

פרה

יב

י-יא

כה סיון תשפ"א

05/06/2021

כג אדר א' תשפ"ז  02/03/2027כג כסלו תשצ"ג

 26/11/2032כב אב תשצ"ח

 23/08/2038כב אייר תת"ד

טהרות

א

א-ב

כו סיון תשפ"א

06/06/2021

כד אדר א' תשפ"ז  03/03/2027כד כסלו תשצ"ג

 27/11/2032כג אב תשצ"ח

 24/08/2038כג אייר תת"ד

טהרות

א

ג-ד

כז סיון תשפ"א

07/06/2021

כה אדר א' תשפ"ז  04/03/2027כה כסלו תשצ"ג

 28/11/2032כד אב תשצ"ח

 25/08/2038כד אייר תת"ד

טהרות

א

ה-ו

כח סיון תשפ"א

08/06/2021

כו אדר א' תשפ"ז

 05/03/2027כו כסלו תשצ"ג

 29/11/2032כה אב תשצ"ח

 26/08/2038כה אייר תת"ד

טהרות

א

ז-ח

כט סיון תשפ"א

09/06/2021

כז אדר א' תשפ"ז

 06/03/2027כז כסלו תשצ"ג

 30/11/2032כו אב תשצ"ח

 27/08/2038כו אייר תת"ד

טהרות

א-ב ט-א

ל סיון תשפ"א

10/06/2021

כח אדר א' תשפ"ז  07/03/2027כח כסלו תשצ"ג

 01/12/2032כז אב תשצ"ח

 28/08/2038כז אייר תת"ד

טהרות

ב

ב-ג

א תמוז תשפ"א

11/06/2021

כט אדר א' תשפ"ז  08/03/2027כט כסלו תשצ"ג

 02/12/2032כח אב תשצ"ח

 29/08/2038כח אייר תת"ד

טהרות

ב

ד-ה

ב תמוז תשפ"א

12/06/2021

ל אדר א' תשפ"ז

 09/03/2027א טבת תשצ"ג

 03/12/2032כט אב תשצ"ח

 30/08/2038כט אייר תת"ד

טהרות

ב

ו-ז

ג תמוז תשפ"א

13/06/2021

א אדר ב' תשפ"ז

 10/03/2027ב טבת תשצ"ג

 04/12/2032ל אב תשצ"ח

 31/08/2038א סיון תת"ד

טהרות

ב-ג ח-א

ד תמוז תשפ"א

14/06/2021

ב אדר ב' תשפ"ז

 11/03/2027ג טבת תשצ"ג

 05/12/2032א אלול תשצ"ח

 01/09/2038ב סיון תת"ד

טהרות

ג

ב-ג

ה תמוז תשפ"א

15/06/2021

ג אדר ב' תשפ"ז

 12/03/2027ד טבת תשצ"ג

 06/12/2032ב אלול תשצ"ח

 02/09/2038ג סיון תת"ד

טהרות

ג

ד-ה

ו תמוז תשפ"א

16/06/2021

ד אדר ב' תשפ"ז

 13/03/2027ה טבת תשצ"ג

 07/12/2032ג אלול תשצ"ח

 03/09/2038ד סיון תת"ד

ו-ז

טהרות

ג

ז תמוז תשפ"א

17/06/2021

ה אדר ב' תשפ"ז

 14/03/2027ו טבת תשצ"ג

 08/12/2032ד אלול תשצ"ח

 04/09/2038ה סיון תת"ד

טהרות

ג-ד ח-א

ח תמוז תשפ"א

18/06/2021

ו אדר ב' תשפ"ז

 15/03/2027ז טבת תשצ"ג

 09/12/2032ה אלול תשצ"ח

 05/09/2038ו סיון תת"ד

טהרות

ד

ב-ג

ט תמוז תשפ"א

19/06/2021

ז אדר ב' תשפ"ז

 16/03/2027ח טבת תשצ"ג

 10/12/2032ו אלול תשצ"ח

 06/09/2038ז סיון תת"ד

טהרות

ד

ד-ה

י תמוז תשפ"א

20/06/2021

ח אדר ב' תשפ"ז

 17/03/2027ט טבת תשצ"ג

 11/12/2032ז אלול תשצ"ח

 07/09/2038ח סיון תת"ד

טהרות

ד

ו-ז

יא תמוז תשפ"א

21/06/2021

ט אדר ב' תשפ"ז

 18/03/2027י טבת תשצ"ג

 12/12/2032ח אלול תשצ"ח

 08/09/2038ט סיון תת"ד

טהרות

ד

ח-ט

יב תמוז תשפ"א

22/06/2021

י אדר ב' תשפ"ז

 19/03/2027יא טבת תשצ"ג

 13/12/2032ט אלול תשצ"ח

 09/09/2038י סיון תת"ד

טהרות

ד

י-יא

יג תמוז תשפ"א

23/06/2021

יא אדר ב' תשפ"ז

 20/03/2027יב טבת תשצ"ג

 14/12/2032י אלול תשצ"ח

 10/09/2038יא סיון תת"ד

טהרות

ד

יב-יג

יד תמוז תשפ"א

24/06/2021

יב אדר ב' תשפ"ז

 21/03/2027יג טבת תשצ"ג

 15/12/2032יא אלול תשצ"ח

 11/09/2038יב סיון תת"ד

טהרות

ה

א-ב

טו תמוז תשפ"א

25/06/2021

יג אדר ב' תשפ"ז

 22/03/2027יד טבת תשצ"ג

 16/12/2032יב אלול תשצ"ח

 12/09/2038יג סיון תת"ד

טהרות

ה

ג-ד

טז תמוז תשפ"א

26/06/2021

יד אדר ב' תשפ"ז

 23/03/2027טו טבת תשצ"ג

 17/12/2032יג אלול תשצ"ח

 13/09/2038יד סיון תת"ד

טהרות

ה

ה-ו

יז תמוז תשפ"א

27/06/2021

טו אדר ב' תשפ"ז

 24/03/2027טז טבת תשצ"ג

 18/12/2032יד אלול תשצ"ח

 14/09/2038טו סיון תת"ד

טהרות

ה

ז-ח

יח תמוז תשפ"א

28/06/2021

טז אדר ב' תשפ"ז  25/03/2027יז טבת תשצ"ג

 19/12/2032טו אלול תשצ"ח

 15/09/2038טז סיון תת"ד

טהרות

ה-ו ט-א

יט תמוז תשפ"א

29/06/2021

יז אדר ב' תשפ"ז

 26/03/2027יח טבת תשצ"ג

 20/12/2032טז אלול תשצ"ח

 16/09/2038יז סיון תת"ד

טהרות

ו

ב-ג

כ תמוז תשפ"א

30/06/2021

יח אדר ב' תשפ"ז

 27/03/2027יט טבת תשצ"ג

 21/12/2032יז אלול תשצ"ח

 17/09/2038יח סיון תת"ד

טהרות

ו

ד-ה

כא תמוז תשפ"א

01/07/2021

יט אדר ב' תשפ"ז

 28/03/2027כ טבת תשצ"ג

 22/12/2032יח אלול תשצ"ח

 18/09/2038יט סיון תת"ד

טהרות

ו

ו-ז

כב תמוז תשפ"א

02/07/2021

כ אדר ב' תשפ"ז

 29/03/2027כא טבת תשצ"ג

 23/12/2032יט אלול תשצ"ח

 19/09/2038כ סיון תת"ד

טהרות

ו

ח-ט

כג תמוז תשפ"א

03/07/2021

כא אדר ב' תשפ"ז  30/03/2027כב טבת תשצ"ג

 24/12/2032כ אלול תשצ"ח

 20/09/2038כא סיון תת"ד

טהרות

ו-ז

י-א

כד תמוז תשפ"א

04/07/2021

כב אדר ב' תשפ"ז  31/03/2027כג טבת תשצ"ג

 25/12/2032כא אלול תשצ"ח

 21/09/2038כב סיון תת"ד

טהרות

ז

ב-ג

כה תמוז תשפ"א

05/07/2021

 01/04/2027כד טבת תשצ"ג

 26/12/2032כב אלול תשצ"ח

 22/09/2038כג סיון תת"ד

כג אדר ב' תשפ"ז
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
טהרות

ז

ד-ה

מחזור יג

כו תמוז תשפ"א

עמודה7
06/07/2021

ע

מחזור יד

עמודה32

ע

מחזור טו

כד אדר ב' תשפ"ז  02/04/2027כה טבת תשצ"ג

עמודה42

ע

38

מחזור טז

 27/12/2032כג אלול תשצ"ח

עעמודה52

מחזור יז

 23/09/2038כד סיון תת"ד

טהרות

ז

ו-ז

כז תמוז תשפ"א

07/07/2021

כה אדר ב' תשפ"ז  03/04/2027כו טבת תשצ"ג

 28/12/2032כד אלול תשצ"ח

 24/09/2038כה סיון תת"ד

טהרות

ז

ח-ט

כח תמוז תשפ"א

08/07/2021

כו אדר ב' תשפ"ז

 04/04/2027כז טבת תשצ"ג

 29/12/2032כה אלול תשצ"ח

 25/09/2038כו סיון תת"ד

טהרות

ח

א-ב

כט תמוז תשפ"א

09/07/2021

כז אדר ב' תשפ"ז

 05/04/2027כח טבת תשצ"ג

 30/12/2032כו אלול תשצ"ח

 26/09/2038כז סיון תת"ד

טהרות

ח

ג-ד

א אב תשפ"א

10/07/2021

כח אדר ב' תשפ"ז  06/04/2027כט טבת תשצ"ג

 31/12/2032כז אלול תשצ"ח

 27/09/2038כח סיון תת"ד

טהרות

ח

ה-ו

ב אב תשפ"א

11/07/2021

כט אדר ב' תשפ"ז  07/04/2027א שבט תשצ"ג

 01/01/2033כח אלול תשצ"ח

 28/09/2038כט סיון תת"ד

טהרות

ח

ז-ח

ג אב תשפ"א

12/07/2021

א ניסן תשפ"ז

 08/04/2027ב שבט תשצ"ג

 02/01/2033כט אלול תשצ"ח

 29/09/2038ל סיון תת"ד

טהרות

ח-ט ט-א

ד אב תשפ"א

13/07/2021

ב ניסן תשפ"ז

 09/04/2027ג שבט תשצ"ג

 03/01/2033א תשרי תשצ"ט

 30/09/2038א תמוז תת"ד

טהרות

ט

ב-ג

ה אב תשפ"א

14/07/2021

ג ניסן תשפ"ז

 10/04/2027ד שבט תשצ"ג

 04/01/2033ב תשרי תשצ"ט

 01/10/2038ב תמוז תת"ד

טהרות

ט

ד-ה

ו אב תשפ"א

15/07/2021

ד ניסן תשפ"ז

 11/04/2027ה שבט תשצ"ג

 05/01/2033ג תשרי תשצ"ט

 02/10/2038ג תמוז תת"ד

טהרות

ט

ו-ז

ז אב תשפ"א

16/07/2021

ה ניסן תשפ"ז

 12/04/2027ו שבט תשצ"ג

 06/01/2033ד תשרי תשצ"ט

 03/10/2038ד תמוז תת"ד

טהרות

ט

ח-ט

ח אב תשפ"א

17/07/2021

ו ניסן תשפ"ז

 13/04/2027ז שבט תשצ"ג

 07/01/2033ה תשרי תשצ"ט

 04/10/2038ה תמוז תת"ד

טהרות

י

א-ב

ט אב תשפ"א

18/07/2021

ז ניסן תשפ"ז

 14/04/2027ח שבט תשצ"ג

 08/01/2033ו תשרי תשצ"ט

 05/10/2038ו תמוז תת"ד

טהרות

י

ג-ד

י אב תשפ"א

19/07/2021

ח ניסן תשפ"ז

 15/04/2027ט שבט תשצ"ג

 09/01/2033ז תשרי תשצ"ט

 06/10/2038ז תמוז תת"ד

טהרות

י

ה-ו

יא אב תשפ"א

20/07/2021

ט ניסן תשפ"ז

 16/04/2027י שבט תשצ"ג

 10/01/2033ח תשרי תשצ"ט

 07/10/2038ח תמוז תת"ד

טהרות

י

ז-ח

יב אב תשפ"א

21/07/2021

י ניסן תשפ"ז

 17/04/2027יא שבט תשצ"ג

 11/01/2033ט תשרי תשצ"ט

 08/10/2038ט תמוז תת"ד

מקוואות א

א-ב

יג אב תשפ"א

22/07/2021

יא ניסן תשפ"ז

 18/04/2027יב שבט תשצ"ג

 12/01/2033י תשרי תשצ"ט

 09/10/2038י תמוז תת"ד

מקוואות א

ג-ד

יד אב תשפ"א

23/07/2021

יב ניסן תשפ"ז

 19/04/2027יג שבט תשצ"ג

 13/01/2033יא תשרי תשצ"ט

 10/10/2038יא תמוז תת"ד

מקוואות א

ה-ו

טו אב תשפ"א

24/07/2021

יג ניסן תשפ"ז

 20/04/2027יד שבט תשצ"ג

 14/01/2033יב תשרי תשצ"ט

 11/10/2038יב תמוז תת"ד

מקוואות א

ז-ח

טז אב תשפ"א

25/07/2021

יד ניסן תשפ"ז

 21/04/2027טו שבט תשצ"ג

 15/01/2033יג תשרי תשצ"ט

 12/10/2038יג תמוז תת"ד

מקוואות ב

א-ב

יז אב תשפ"א

26/07/2021

טו ניסן תשפ"ז

 22/04/2027טז שבט תשצ"ג

 16/01/2033יד תשרי תשצ"ט

 13/10/2038יד תמוז תת"ד

מקוואות ב

ג-ד

יח אב תשפ"א

27/07/2021

טז ניסן תשפ"ז

 23/04/2027יז שבט תשצ"ג

 17/01/2033טו תשרי תשצ"ט

 14/10/2038טו תמוז תת"ד

מקוואות ב

ה-ו

יט אב תשפ"א

28/07/2021

יז ניסן תשפ"ז

 24/04/2027יח שבט תשצ"ג

 18/01/2033טז תשרי תשצ"ט

 15/10/2038טז תמוז תת"ד

מקוואות ב

ז-ח

כ אב תשפ"א

29/07/2021

יח ניסן תשפ"ז

 25/04/2027יט שבט תשצ"ג

 19/01/2033יז תשרי תשצ"ט

 16/10/2038יז תמוז תת"ד

מקוואות ב

ט-י

כא אב תשפ"א

30/07/2021

יט ניסן תשפ"ז

 26/04/2027כ שבט תשצ"ג

 20/01/2033יח תשרי תשצ"ט

 17/10/2038יח תמוז תת"ד

מקוואות ג

א-ב

כב אב תשפ"א

31/07/2021

כ ניסן תשפ"ז

 27/04/2027כא שבט תשצ"ג

 21/01/2033יט תשרי תשצ"ט

 18/10/2038יט תמוז תת"ד

מקוואות ג

ג-ד

כג אב תשפ"א

01/08/2021

כא ניסן תשפ"ז

 28/04/2027כב שבט תשצ"ג

 22/01/2033כ תשרי תשצ"ט

 19/10/2038כ תמוז תת"ד

מקוואות ד

א-ב

כד אב תשפ"א

02/08/2021

כב ניסן תשפ"ז

 29/04/2027כג שבט תשצ"ג

 23/01/2033כא תשרי תשצ"ט

 20/10/2038כא תמוז תת"ד

מקוואות ד

ג-ד

כה אב תשפ"א

03/08/2021

כג ניסן תשפ"ז

 30/04/2027כד שבט תשצ"ג

 24/01/2033כב תשרי תשצ"ט

 21/10/2038כב תמוז תת"ד

מקוואות ד-ה ה-א

כו אב תשפ"א

04/08/2021

כד ניסן תשפ"ז

 01/05/2027כה שבט תשצ"ג

 25/01/2033כג תשרי תשצ"ט

 22/10/2038כג תמוז תת"ד

מקוואות ה

ב-ג

כז אב תשפ"א

05/08/2021

כה ניסן תשפ"ז

 02/05/2027כו שבט תשצ"ג

 26/01/2033כד תשרי תשצ"ט

 23/10/2038כד תמוז תת"ד

מקוואות ה

ד-ה

כח אב תשפ"א

06/08/2021

כו ניסן תשפ"ז

 03/05/2027כז שבט תשצ"ג

 27/01/2033כה תשרי תשצ"ט

 24/10/2038כה תמוז תת"ד

מקוואות ה-ו ו-א

כט אב תשפ"א

07/08/2021

כז ניסן תשפ"ז

 04/05/2027כח שבט תשצ"ג

 28/01/2033כו תשרי תשצ"ט

 25/10/2038כו תמוז תת"ד

מקוואות ו

ב-ג

ל אב תשפ"א

08/08/2021

כח ניסן תשפ"ז

 05/05/2027כט שבט תשצ"ג

 29/01/2033כז תשרי תשצ"ט

 26/10/2038כז תמוז תת"ד

מקוואות ו

ד-ה

א אלול תשפ"א

09/08/2021

כט ניסן תשפ"ז

 06/05/2027ל שבט תשצ"ג

 30/01/2033כח תשרי תשצ"ט

 27/10/2038כח תמוז תת"ד

מקוואות ו

ו-ז

ב אלול תשפ"א

10/08/2021

ל ניסן תשפ"ז

 07/05/2027א אדר א' תשצ"ג

 31/01/2033כט תשרי תשצ"ט

 28/10/2038כט תמוז תת"ד

מקוואות ו

ח-ט

ג אלול תשפ"א

11/08/2021

א אייר תשפ"ז

 08/05/2027ב אדר א' תשצ"ג

 01/02/2033ל תשרי תשצ"ט

 29/10/2038א אב תת"ד

מקוואות ו

י-יא

ד אלול תשפ"א

12/08/2021

ב אייר תשפ"ז

 09/05/2027ג אדר א' תשצ"ג

 02/02/2033א חשון תשצ"ט

 30/10/2038ב אב תת"ד

מקוואות ז

א-ב

ה אלול תשפ"א

13/08/2021

ג אייר תשפ"ז

 10/05/2027ד אדר א' תשצ"ג

 03/02/2033ב חשון תשצ"ט

 31/10/2038ג אב תת"ד

מקוואות ז

ג-ד

ו אלול תשפ"א

14/08/2021

ד אייר תשפ"ז

 11/05/2027ה אדר א' תשצ"ג

 04/02/2033ג חשון תשצ"ט

 01/11/2038ד אב תת"ד

מקוואות ז

ה-ו

ז אלול תשפ"א

15/08/2021

ה אייר תשפ"ז

 12/05/2027ו אדר א' תשצ"ג

 05/02/2033ד חשון תשצ"ט

 02/11/2038ה אב תת"ד

מקוואות ז-ח ז-א

ח אלול תשפ"א

16/08/2021

ו אייר תשפ"ז

 13/05/2027ז אדר א' תשצ"ג

 06/02/2033ה חשון תשצ"ט

 03/11/2038ו אב תת"ד

מקוואות ח

ב-ג

ט אלול תשפ"א

17/08/2021

ז אייר תשפ"ז

 14/05/2027ח אדר א' תשצ"ג

 07/02/2033ו חשון תשצ"ט

 04/11/2038ז אב תת"ד

מקוואות ח

ד-ה

י אלול תשפ"א

18/08/2021

ח אייר תשפ"ז

 15/05/2027ט אדר א' תשצ"ג

 08/02/2033ז חשון תשצ"ט

 05/11/2038ח אב תת"ד

 09/02/2033ח חשון תשצ"ט

 06/11/2038ט אב תת"ד

מקוואות ט

א-ב

יא אלול תשפ"א

19/08/2021

ט אייר תשפ"ז

 16/05/2027י אדר א' תשצ"ג

מקוואות ט

ג-ד

יב אלול תשפ"א

20/08/2021

י אייר תשפ"ז

 17/05/2027יא אדר א' תשצ"ג  10/02/2033ט חשון תשצ"ט

 07/11/2038י אב תת"ד

מקוואות ט

ה-ו

יג אלול תשפ"א

21/08/2021

יא אייר תשפ"ז

 18/05/2027יב אדר א' תשצ"ג  11/02/2033י חשון תשצ"ט

 08/11/2038יא אב תת"ד

מקוואות ט-י ז-א

יד אלול תשפ"א

22/08/2021

יב אייר תשפ"ז

 19/05/2027יג אדר א' תשצ"ג

 12/02/2033יא חשון תשצ"ט

 09/11/2038יב אב תת"ד

מקוואות י

ב-ג

טו אלול תשפ"א

23/08/2021

יג אייר תשפ"ז

 20/05/2027יד אדר א' תשצ"ג  13/02/2033יב חשון תשצ"ט

 10/11/2038יג אב תת"ד

מקוואות י

ד-ה

טז אלול תשפ"א

24/08/2021

יד אייר תשפ"ז

 21/05/2027טו אדר א' תשצ"ג  14/02/2033יג חשון תשצ"ט

 11/11/2038יד אב תת"ד

מקוואות י

ו-ז

יז אלול תשפ"א

25/08/2021

טו אייר תשפ"ז

 22/05/2027טז אדר א' תשצ"ג  15/02/2033יד חשון תשצ"ט

 12/11/2038טו אב תת"ד

יח אלול תשפ"א

26/08/2021

טז אייר תשפ"ז

 16/02/2033טו חשון תשצ"ט

 13/11/2038טז אב תת"ד

מקוואות -י-א ח-א

 23/05/2027יז אדר א' תשצ"ג
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

נדה

א

ב-ג

יט אלול תשפ"א

עמודה7
27/08/2021

ע

מחזור יד

יז אייר תשפ"ז

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

39

מחזור טז

 24/05/2027יח אדר א' תשצ"ג  17/02/2033טז חשון תשצ"ט

עעמודה52

מחזור יז

 14/11/2038יז אב תת"ד

נדה

א

ד-ה

כ אלול תשפ"א

28/08/2021

יח אייר תשפ"ז

 25/05/2027יט אדר א' תשצ"ג  18/02/2033יז חשון תשצ"ט

 15/11/2038יח אב תת"ד

נדה

א

ו-ז

כא אלול תשפ"א

29/08/2021

יט אייר תשפ"ז

 26/05/2027כ אדר א' תשצ"ג

 19/02/2033יח חשון תשצ"ט

 16/11/2038יט אב תת"ד

נדה

ב

א-ב

כב אלול תשפ"א

30/08/2021

כ אייר תשפ"ז

 27/05/2027כא אדר א' תשצ"ג  20/02/2033יט חשון תשצ"ט

 17/11/2038כ אב תת"ד

נדה

ב

ג-ד

כג אלול תשפ"א

31/08/2021

כא אייר תשפ"ז

 28/05/2027כב אדר א' תשצ"ג  21/02/2033כ חשון תשצ"ט

 18/11/2038כא אב תת"ד

נדה

ב

ה-ו

כד אלול תשפ"א

01/09/2021

כב אייר תשפ"ז

 29/05/2027כג אדר א' תשצ"ג  22/02/2033כא חשון תשצ"ט

 19/11/2038כב אב תת"ד

נדה

ב-ג ז-א

כה אלול תשפ"א

02/09/2021

כג אייר תשפ"ז

 30/05/2027כד אדר א' תשצ"ג  23/02/2033כב חשון תשצ"ט

 20/11/2038כג אב תת"ד

נדה

ב-ג

כו אלול תשפ"א

03/09/2021

כד אייר תשפ"ז

 31/05/2027כה אדר א' תשצ"ג  24/02/2033כג חשון תשצ"ט

 21/11/2038כד אב תת"ד

נדה

ג

ד-ה

כז אלול תשפ"א

04/09/2021

כה אייר תשפ"ז

 01/06/2027כו אדר א' תשצ"ג  25/02/2033כד חשון תשצ"ט

 22/11/2038כה אב תת"ד

נדה

ג

ו-ז

כח אלול תשפ"א

05/09/2021

כו אייר תשפ"ז

 02/06/2027כז אדר א' תשצ"ג  26/02/2033כה חשון תשצ"ט

 23/11/2038כו אב תת"ד

נדה

ד

א-ב

כט אלול תשפ"א

06/09/2021

כז אייר תשפ"ז

 03/06/2027כח אדר א' תשצ"ג  27/02/2033כו חשון תשצ"ט

 24/11/2038כז אב תת"ד

נדה

ד

ג-ד

א תשרי תשפ"ב

07/09/2021

כח אייר תשפ"ז

 04/06/2027כט אדר א' תשצ"ג  28/02/2033כז חשון תשצ"ט

 25/11/2038כח אב תת"ד

נדה

ד

ה-ו

ב תשרי תשפ"ב

08/09/2021

כט אייר תשפ"ז

 05/06/2027ל אדר א' תשצ"ג

 01/03/2033כח חשון תשצ"ט

 26/11/2038כט אב תת"ד

נדה

ד-ה ז-א

ג תשרי תשפ"ב

09/09/2021

א סיון תשפ"ז

 06/06/2027א אדר ב' תשצ"ג

 02/03/2033כט חשון תשצ"ט

 27/11/2038ל אב תת"ד

נדה

ב-ג

ד תשרי תשפ"ב

10/09/2021

ב סיון תשפ"ז

 07/06/2027ב אדר ב' תשצ"ג

 03/03/2033א כסלו תשצ"ט

 28/11/2038א אלול תת"ד

נדה

ה

ד-ה

ה תשרי תשפ"ב

11/09/2021

ג סיון תשפ"ז

 08/06/2027ג אדר ב' תשצ"ג

 04/03/2033ב כסלו תשצ"ט

 29/11/2038ב אלול תת"ד

נדה

ה

ו-ז

ו תשרי תשפ"ב

12/09/2021

ד סיון תשפ"ז

 09/06/2027ד אדר ב' תשצ"ג

 05/03/2033ג כסלו תשצ"ט

 30/11/2038ג אלול תת"ד

נדה

ה

ח-ט

ז תשרי תשפ"ב

13/09/2021

ה סיון תשפ"ז

 10/06/2027ה אדר ב' תשצ"ג

 06/03/2033ד כסלו תשצ"ט

 01/12/2038ד אלול תת"ד

נדה

ו

א-ב

ח תשרי תשפ"ב

14/09/2021

ו סיון תשפ"ז

 11/06/2027ו אדר ב' תשצ"ג

 07/03/2033ה כסלו תשצ"ט

 02/12/2038ה אלול תת"ד

ג

ה

נדה

ו

ג-ד

ט תשרי תשפ"ב

15/09/2021

ז סיון תשפ"ז

 12/06/2027ז אדר ב' תשצ"ג

 08/03/2033ו כסלו תשצ"ט

 03/12/2038ו אלול תת"ד

נדה

ו

ה-ו

י תשרי תשפ"ב

16/09/2021

ח סיון תשפ"ז

 13/06/2027ח אדר ב' תשצ"ג

 09/03/2033ז כסלו תשצ"ט

 04/12/2038ז אלול תת"ד

נדה

ו

ז-ח

יא תשרי תשפ"ב

17/09/2021

ט סיון תשפ"ז

 14/06/2027ט אדר ב' תשצ"ג

 10/03/2033ח כסלו תשצ"ט

 05/12/2038ח אלול תת"ד

 11/03/2033ט כסלו תשצ"ט

 06/12/2038ט אלול תת"ד

נדה

ו

ט-י

יב תשרי תשפ"ב

18/09/2021

י סיון תשפ"ז

 15/06/2027י אדר ב' תשצ"ג

נדה

ו

יא-יב יג תשרי תשפ"ב

19/09/2021

יא סיון תשפ"ז

 16/06/2027יא אדר ב' תשצ"ג  12/03/2033י כסלו תשצ"ט

 07/12/2038י אלול תת"ד

נדה

ו

יג-יד

יד תשרי תשפ"ב

20/09/2021

יב סיון תשפ"ז

 17/06/2027יב אדר ב' תשצ"ג  13/03/2033יא כסלו תשצ"ט

 08/12/2038יא אלול תת"ד

נדה

ז

א-ב

טו תשרי תשפ"ב

21/09/2021

יג סיון תשפ"ז

 18/06/2027יג אדר ב' תשצ"ג

 14/03/2033יב כסלו תשצ"ט

 09/12/2038יב אלול תת"ד

ג-ד

נדה

ז

טז תשרי תשפ"ב

22/09/2021

יד סיון תשפ"ז

 19/06/2027יד אדר ב' תשצ"ג

 15/03/2033יג כסלו תשצ"ט

 10/12/2038יג אלול תת"ד

נדה

ז-ח ה-א

יז תשרי תשפ"ב

23/09/2021

טו סיון תשפ"ז

 20/06/2027טו אדר ב' תשצ"ג  16/03/2033יד כסלו תשצ"ט

 11/12/2038יד אלול תת"ד

נדה

ח

ב-ג

יח תשרי תשפ"ב

24/09/2021

טז סיון תשפ"ז

 21/06/2027טז אדר ב' תשצ"ג  17/03/2033טו כסלו תשצ"ט

 12/12/2038טו אלול תת"ד

נדה

ח-ט ד-א

יט תשרי תשפ"ב

25/09/2021

יז סיון תשפ"ז

 18/03/2033טז כסלו תשצ"ט

 13/12/2038טז אלול תת"ד

 22/06/2027יז אדר ב' תשצ"ג

נדה

ט

ב-ג

כ תשרי תשפ"ב

26/09/2021

יח סיון תשפ"ז

 23/06/2027יח אדר ב' תשצ"ג  19/03/2033יז כסלו תשצ"ט

 14/12/2038יז אלול תת"ד

נדה

ט

ד-ה

כא תשרי תשפ"ב

27/09/2021

יט סיון תשפ"ז

 24/06/2027יט אדר ב' תשצ"ג  20/03/2033יח כסלו תשצ"ט

 15/12/2038יח אלול תת"ד

נדה

ט

ו-ז

כב תשרי תשפ"ב

28/09/2021

כ סיון תשפ"ז

 25/06/2027כ אדר ב' תשצ"ג

 21/03/2033יט כסלו תשצ"ט

 16/12/2038יט אלול תת"ד

נדה

ט

ח-ט

כג תשרי תשפ"ב

29/09/2021

כא סיון תשפ"ז

 26/06/2027כא אדר ב' תשצ"ג  22/03/2033כ כסלו תשצ"ט

 17/12/2038כ אלול תת"ד

נדה

ט

י-יא

כד תשרי תשפ"ב

30/09/2021

כב סיון תשפ"ז

 27/06/2027כב אדר ב' תשצ"ג  23/03/2033כא כסלו תשצ"ט

 18/12/2038כא אלול תת"ד

נדה

י

א-ב

כה תשרי תשפ"ב

01/10/2021

כג סיון תשפ"ז

 28/06/2027כג אדר ב' תשצ"ג  24/03/2033כב כסלו תשצ"ט

 19/12/2038כב אלול תת"ד

נדה

י

ג-ד

כו תשרי תשפ"ב

02/10/2021

כד סיון תשפ"ז

 29/06/2027כד אדר ב' תשצ"ג  25/03/2033כג כסלו תשצ"ט

 20/12/2038כג אלול תת"ד

נדה

י

ה-ו

כז תשרי תשפ"ב

03/10/2021

כה סיון תשפ"ז

 30/06/2027כה אדר ב' תשצ"ג  26/03/2033כד כסלו תשצ"ט

 21/12/2038כד אלול תת"ד

נדה

י

ז-ח

כח תשרי תשפ"ב

04/10/2021

כו סיון תשפ"ז

 01/07/2027כו אדר ב' תשצ"ג  27/03/2033כה כסלו תשצ"ט

 22/12/2038כה אלול תת"ד

מכשירין א

א-ב

כט תשרי תשפ"ב

05/10/2021

כז סיון תשפ"ז

 02/07/2027כז אדר ב' תשצ"ג  28/03/2033כו כסלו תשצ"ט

 23/12/2038כו אלול תת"ד

מכשירין א

ג-ד

ל תשרי תשפ"ב

06/10/2021

כח סיון תשפ"ז

 03/07/2027כח אדר ב' תשצ"ג  29/03/2033כז כסלו תשצ"ט

 24/12/2038כז אלול תת"ד

מכשירין א

ה-ו

א חשון תשפ"ב

07/10/2021

כט סיון תשפ"ז

 04/07/2027כט אדר ב' תשצ"ג  30/03/2033כח כסלו תשצ"ט

 25/12/2038כח אלול תת"ד

מכשירין ב

א-ב

ב חשון תשפ"ב

08/10/2021

ל סיון תשפ"ז

 05/07/2027א ניסן תשצ"ג

 31/03/2033כט כסלו תשצ"ט

 26/12/2038כט אלול תת"ד

מכשירין ב

ג-ד

ג חשון תשפ"ב

09/10/2021

א תמוז תשפ"ז

 06/07/2027ב ניסן תשצ"ג

 01/04/2033ל כסלו תשצ"ט

 27/12/2038א תשרי תת"ה

מכשירין ב

ה-ו

ד חשון תשפ"ב

10/10/2021

ב תמוז תשפ"ז

 07/07/2027ג ניסן תשצ"ג

 02/04/2033א טבת תשצ"ט

 28/12/2038ב תשרי תת"ה

מכשירין ב

ז-ח

ה חשון תשפ"ב

11/10/2021

ג תמוז תשפ"ז

 08/07/2027ד ניסן תשצ"ג

 03/04/2033ב טבת תשצ"ט

 29/12/2038ג תשרי תת"ה

מכשירין ב

ט-י

ו חשון תשפ"ב

12/10/2021

ד תמוז תשפ"ז

 09/07/2027ה ניסן תשצ"ג

 04/04/2033ג טבת תשצ"ט

 30/12/2038ד תשרי תת"ה

ז חשון תשפ"ב

13/10/2021

ה תמוז תשפ"ז

 10/07/2027ו ניסן תשצ"ג

 05/04/2033ד טבת תשצ"ט

 31/12/2038ה תשרי תת"ה

מכשירין ג

ב-ג

ח חשון תשפ"ב

14/10/2021

ו תמוז תשפ"ז

 11/07/2027ז ניסן תשצ"ג

 06/04/2033ה טבת תשצ"ט

 01/01/2039ו תשרי תת"ה

מכשירין ב-ג יא-א
מכשירין ג

ד-ה

ט חשון תשפ"ב

15/10/2021

ז תמוז תשפ"ז

 12/07/2027ח ניסן תשצ"ג

 07/04/2033ו טבת תשצ"ט

 02/01/2039ז תשרי תת"ה

מכשירין ג

ו-ז

י חשון תשפ"ב

16/10/2021

ח תמוז תשפ"ז

 13/07/2027ט ניסן תשצ"ג

 08/04/2033ז טבת תשצ"ט

 03/01/2039ח תשרי תת"ה

יא חשון תשפ"ב

17/10/2021

ט תמוז תשפ"ז

 14/07/2027י ניסן תשצ"ג

 09/04/2033ח טבת תשצ"ט

 04/01/2039ט תשרי תת"ה

מכשירין ג-ד ח-א
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד

מחזור יג

עמודה7

ע

מחזור יד

מכשירין ד

ב-ג

יב חשון תשפ"ב

מכשירין ד

ד-ה

יג חשון תשפ"ב

19/10/2021

מכשירין ד

ו-ז

יד חשון תשפ"ב

20/10/2021

מכשירין ד

ח-ט

טו חשון תשפ"ב

21/10/2021

יג תמוז תשפ"ז

טז חשון תשפ"ב

22/10/2021

יד תמוז תשפ"ז

מכשירין ד-ה י-א

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

40

מחזור טז

עעמודה52

מחזור יז

 05/01/2039י תשרי תת"ה

18/10/2021

י תמוז תשפ"ז

 15/07/2027יא ניסן תשצ"ג

 10/04/2033ט טבת תשצ"ט

יא תמוז תשפ"ז

 16/07/2027יב ניסן תשצ"ג

 11/04/2033י טבת תשצ"ט

 06/01/2039יא תשרי תת"ה

יב תמוז תשפ"ז

 17/07/2027יג ניסן תשצ"ג

 12/04/2033יא טבת תשצ"ט

 07/01/2039יב תשרי תת"ה

 18/07/2027יד ניסן תשצ"ג

 13/04/2033יב טבת תשצ"ט

 08/01/2039יג תשרי תת"ה

 19/07/2027טו ניסן תשצ"ג

 14/04/2033יג טבת תשצ"ט

 09/01/2039יד תשרי תת"ה

מכשירין ה

ב-ג

יז חשון תשפ"ב

23/10/2021

טו תמוז תשפ"ז

 20/07/2027טז ניסן תשצ"ג

 15/04/2033יד טבת תשצ"ט

 10/01/2039טו תשרי תת"ה

מכשירין ה

ד-ה

יח חשון תשפ"ב

24/10/2021

טז תמוז תשפ"ז

 21/07/2027יז ניסן תשצ"ג

 16/04/2033טו טבת תשצ"ט

 11/01/2039טז תשרי תת"ה

מכשירין ה

ו-ז

יט חשון תשפ"ב

25/10/2021

יז תמוז תשפ"ז

 22/07/2027יח ניסן תשצ"ג

 17/04/2033טז טבת תשצ"ט

 12/01/2039יז תשרי תת"ה

מכשירין ה

ח-ט

כ חשון תשפ"ב

26/10/2021

יח תמוז תשפ"ז

 23/07/2027יט ניסן תשצ"ג

 18/04/2033יז טבת תשצ"ט

 13/01/2039יח תשרי תת"ה

מכשירין ה

י-יא

כא חשון תשפ"ב

27/10/2021

יט תמוז תשפ"ז

 24/07/2027כ ניסן תשצ"ג

 19/04/2033יח טבת תשצ"ט

 14/01/2039יט תשרי תת"ה

מכשירין ו

א-ב

כב חשון תשפ"ב

28/10/2021

כ תמוז תשפ"ז

 25/07/2027כא ניסן תשצ"ג

 20/04/2033יט טבת תשצ"ט

 15/01/2039כ תשרי תת"ה

מכשירין ו

ג-ד

כג חשון תשפ"ב

29/10/2021

כא תמוז תשפ"ז

 26/07/2027כב ניסן תשצ"ג

 21/04/2033כ טבת תשצ"ט

 16/01/2039כא תשרי תת"ה

מכשירין ו

ה-ו

כד חשון תשפ"ב

30/10/2021

כב תמוז תשפ"ז

 27/07/2027כג ניסן תשצ"ג

 22/04/2033כא טבת תשצ"ט

 17/01/2039כב תשרי תת"ה

מכשירין ו

ז-ח

כה חשון תשפ"ב

31/10/2021

כג תמוז תשפ"ז

 28/07/2027כד ניסן תשצ"ג

 23/04/2033כב טבת תשצ"ט

 18/01/2039כג תשרי תת"ה

א-ב

כו חשון תשפ"ב

01/11/2021

כד תמוז תשפ"ז

 29/07/2027כה ניסן תשצ"ג

 24/04/2033כג טבת תשצ"ט

 19/01/2039כד תשרי תת"ה

זבין

א

זבין

א

ג-ד

כז חשון תשפ"ב

02/11/2021

כה תמוז תשפ"ז

 30/07/2027כו ניסן תשצ"ג

 25/04/2033כד טבת תשצ"ט

 20/01/2039כה תשרי תת"ה

זבין

א

ה-ו

כח חשון תשפ"ב

03/11/2021

כו תמוז תשפ"ז

 31/07/2027כז ניסן תשצ"ג

 26/04/2033כה טבת תשצ"ט

 21/01/2039כו תשרי תת"ה

זבין

ב

א-ב

כט חשון תשפ"ב

04/11/2021

כז תמוז תשפ"ז

 01/08/2027כח ניסן תשצ"ג

 27/04/2033כו טבת תשצ"ט

 22/01/2039כז תשרי תת"ה

זבין

ב

ג-ד

א כסלו תשפ"ב

05/11/2021

כח תמוז תשפ"ז

 02/08/2027כט ניסן תשצ"ג

 28/04/2033כז טבת תשצ"ט

 23/01/2039כח תשרי תת"ה

זבין

ג

א-ב

ב כסלו תשפ"ב

06/11/2021

כט תמוז תשפ"ז

 03/08/2027ל ניסן תשצ"ג

 29/04/2033כח טבת תשצ"ט

 24/01/2039כט תשרי תת"ה

זבין

ג-ד ג-א

ג כסלו תשפ"ב

07/11/2021

א אב תשפ"ז

 04/08/2027א אייר תשצ"ג

 30/04/2033כט טבת תשצ"ט

 25/01/2039ל תשרי תת"ה

זבין

ב-ג

ד כסלו תשפ"ב

08/11/2021

ב אב תשפ"ז

 05/08/2027ב אייר תשצ"ג

 01/05/2033א שבט תשצ"ט

 26/01/2039א חשון תת"ה

זבין

ד

ד-ה

ה כסלו תשפ"ב

09/11/2021

ג אב תשפ"ז

 06/08/2027ג אייר תשצ"ג

 02/05/2033ב שבט תשצ"ט

 27/01/2039ב חשון תת"ה

זבין

ד

ו-ז

ו כסלו תשפ"ב

10/11/2021

ד אב תשפ"ז

 07/08/2027ד אייר תשצ"ג

 03/05/2033ג שבט תשצ"ט

 28/01/2039ג חשון תת"ה

זבין

ה

א-ב

ז כסלו תשפ"ב

11/11/2021

ה אב תשפ"ז

 08/08/2027ה אייר תשצ"ג

 04/05/2033ד שבט תשצ"ט

 29/01/2039ד חשון תת"ה

זבין

ה

ג-ד

ח כסלו תשפ"ב

12/11/2021

ו אב תשפ"ז

 09/08/2027ו אייר תשצ"ג

 05/05/2033ה שבט תשצ"ט

 30/01/2039ה חשון תת"ה

ד

זבין

ה

ה-ו

ט כסלו תשפ"ב

13/11/2021

ז אב תשפ"ז

 10/08/2027ז אייר תשצ"ג

 06/05/2033ו שבט תשצ"ט

 31/01/2039ו חשון תת"ה

זבין

ה

ז-ח

י כסלו תשפ"ב

14/11/2021

ח אב תשפ"ז

 11/08/2027ח אייר תשצ"ג

 07/05/2033ז שבט תשצ"ט

 01/02/2039ז חשון תת"ה

זבין

ה

ט-י

יא כסלו תשפ"ב

15/11/2021

ט אב תשפ"ז

 12/08/2027ט אייר תשצ"ג

 08/05/2033ח שבט תשצ"ט

 02/02/2039ח חשון תת"ה

זבין

ה

יא-יב יב כסלו תשפ"ב

16/11/2021

י אב תשפ"ז

 13/08/2027י אייר תשצ"ג

 09/05/2033ט שבט תשצ"ט

 03/02/2039ט חשון תת"ה

טבול-יום א

א-ב

יג כסלו תשפ"ב

17/11/2021

יא אב תשפ"ז

 14/08/2027יא אייר תשצ"ג

 10/05/2033י שבט תשצ"ט

 04/02/2039י חשון תת"ה

טבול-יום א

ג-ד

יד כסלו תשפ"ב

18/11/2021

יב אב תשפ"ז

 15/08/2027יב אייר תשצ"ג

 11/05/2033יא שבט תשצ"ט

 05/02/2039יא חשון תת"ה

טבול-יום א-ב ה-א

טו כסלו תשפ"ב

19/11/2021

יג אב תשפ"ז

 16/08/2027יג אייר תשצ"ג

 12/05/2033יב שבט תשצ"ט

 06/02/2039יב חשון תת"ה

טבול-יום ב

ב-ג

טז כסלו תשפ"ב

20/11/2021

יד אב תשפ"ז

 17/08/2027יד אייר תשצ"ג

 13/05/2033יג שבט תשצ"ט

 07/02/2039יג חשון תת"ה

טבול-יום ב

ד-ה

יז כסלו תשפ"ב

21/11/2021

טו אב תשפ"ז

 18/08/2027טו אייר תשצ"ג

 14/05/2033יד שבט תשצ"ט

 08/02/2039יד חשון תת"ה

טבול-יום ב

ו-ז

יח כסלו תשפ"ב

22/11/2021

טז אב תשפ"ז

 19/08/2027טז אייר תשצ"ג

 15/05/2033טו שבט תשצ"ט

 09/02/2039טו חשון תת"ה

יט כסלו תשפ"ב

23/11/2021

יז אב תשפ"ז

 20/08/2027יז אייר תשצ"ג

 16/05/2033טז שבט תשצ"ט

 10/02/2039טז חשון תת"ה

טבול-יום ב-ג ח-א
טבול-יום ג

ב-ג

כ כסלו תשפ"ב

24/11/2021

יח אב תשפ"ז

 21/08/2027יח אייר תשצ"ג

 17/05/2033יז שבט תשצ"ט

 11/02/2039יז חשון תת"ה

טבול-יום ג

ד-ה

כא כסלו תשפ"ב

25/11/2021

יט אב תשפ"ז

 22/08/2027יט אייר תשצ"ג

 18/05/2033יח שבט תשצ"ט

 12/02/2039יח חשון תת"ה

טבול-יום ג-ד ו-א

כב כסלו תשפ"ב

26/11/2021

כ אב תשפ"ז

 23/08/2027כ אייר תשצ"ג

 19/05/2033יט שבט תשצ"ט

 13/02/2039יט חשון תת"ה

טבול-יום ד

ב-ג

כג כסלו תשפ"ב

27/11/2021

כא אב תשפ"ז

 24/08/2027כא אייר תשצ"ג

 20/05/2033כ שבט תשצ"ט

 14/02/2039כ חשון תת"ה

טבול-יום ד

ד-ה

כד כסלו תשפ"ב

28/11/2021

כב אב תשפ"ז

 25/08/2027כב אייר תשצ"ג

 21/05/2033כא שבט תשצ"ט

 15/02/2039כא חשון תת"ה

טבול-יום ד

ו-ז

כה כסלו תשפ"ב

29/11/2021

כג אב תשפ"ז

 26/08/2027כג אייר תשצ"ג

 22/05/2033כב שבט תשצ"ט

 16/02/2039כב חשון תת"ה

ידים

א

א-ב

כו כסלו תשפ"ב

30/11/2021

כד אב תשפ"ז

 27/08/2027כד אייר תשצ"ג

 23/05/2033כג שבט תשצ"ט

 17/02/2039כג חשון תת"ה

ידים

א

ג-ד

כז כסלו תשפ"ב

01/12/2021

כה אב תשפ"ז

 28/08/2027כה אייר תשצ"ג

 24/05/2033כד שבט תשצ"ט

 18/02/2039כד חשון תת"ה

ידים

א-ב ה-א

כח כסלו תשפ"ב

02/12/2021

כו אב תשפ"ז

 29/08/2027כו אייר תשצ"ג

 25/05/2033כה שבט תשצ"ט

 19/02/2039כה חשון תת"ה

ידים

ב-ג

כט כסלו תשפ"ב

03/12/2021

כז אב תשפ"ז

 30/08/2027כז אייר תשצ"ג

 26/05/2033כו שבט תשצ"ט

 20/02/2039כו חשון תת"ה

ב

ידים

ב-ג ד-א

ל כסלו תשפ"ב

04/12/2021

כח אב תשפ"ז

 31/08/2027כח אייר תשצ"ג

 27/05/2033כז שבט תשצ"ט

 21/02/2039כז חשון תת"ה

ידים

ג

ב-ג

א טבת תשפ"ב

05/12/2021

כט אב תשפ"ז

 01/09/2027כט אייר תשצ"ג

 28/05/2033כח שבט תשצ"ט

 22/02/2039כח חשון תת"ה

ידים

ג

ד-ה

ב טבת תשפ"ב

06/12/2021

ל אב תשפ"ז

 02/09/2027א סיון תשצ"ג

 29/05/2033כט שבט תשצ"ט

 23/02/2039כט חשון תת"ה

ידים

ד

א-ב

ג טבת תשפ"ב

07/12/2021

א אלול תשפ"ז

 03/09/2027ב סיון תשצ"ג

 30/05/2033ל שבט תשצ"ט

 24/02/2039ל חשון תת"ה

ידים

ד

ג-ד

ד טבת תשפ"ב

08/12/2021

ב אלול תשפ"ז

 04/09/2027ג סיון תשצ"ג

 31/05/2033א אדר תשצ"ט

 25/02/2039א כסלו תת"ה

ניתן להשיג במשרדי "קביעותא"  -המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית ת.ד  1131ב"ב ,טל , 072-272-0000 :דוא"ל office @kviuta .org :
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בס"ד

מסכת פרק משנהוד
ידים

ד

ה-ו

ע

מחזור יד

מחזור יג

עמודה7

ה טבת תשפ"ב

09/12/2021

ג אלול תשפ"ז

עמודה32

ע

מחזור טו

עמודה42

ע

41

מחזור טז

 05/09/2027ד סיון תשצ"ג

 01/06/2033ב אדר תשצ"ט

עעמודה52

מחזור יז

 26/02/2039ב כסלו תת"ה

ידים

ד

ז-ח

ו טבת תשפ"ב

10/12/2021

ד אלול תשפ"ז

 06/09/2027ה סיון תשצ"ג

 02/06/2033ג אדר תשצ"ט

 27/02/2039ג כסלו תת"ה

עוקצין

א

א-ב

ז טבת תשפ"ב

11/12/2021

ה אלול תשפ"ז

 07/09/2027ו סיון תשצ"ג

 03/06/2033ד אדר תשצ"ט

 28/02/2039ד כסלו תת"ה

עוקצין

א

ג-ד

ח טבת תשפ"ב

12/12/2021

ו אלול תשפ"ז

 08/09/2027ז סיון תשצ"ג

 04/06/2033ה אדר תשצ"ט

 01/03/2039ה כסלו תת"ה

עוקצין

א

ה-ו

ט טבת תשפ"ב

13/12/2021

ז אלול תשפ"ז

 09/09/2027ח סיון תשצ"ג

 05/06/2033ו אדר תשצ"ט

 02/03/2039ו כסלו תת"ה

עוקצין

ב

א-ב

י טבת תשפ"ב

14/12/2021

ח אלול תשפ"ז

 10/09/2027ט סיון תשצ"ג

 06/06/2033ז אדר תשצ"ט

 03/03/2039ז כסלו תת"ה

עוקצין

ב

ג-ד

יא טבת תשפ"ב

15/12/2021

ט אלול תשפ"ז

 11/09/2027י סיון תשצ"ג

 07/06/2033ח אדר תשצ"ט

 04/03/2039ח כסלו תת"ה

עוקצין

ב

ה-ו

יב טבת תשפ"ב

16/12/2021

י אלול תשפ"ז

 12/09/2027יא סיון תשצ"ג

 08/06/2033ט אדר תשצ"ט

 05/03/2039ט כסלו תת"ה

עוקצין

ב

ז-ח

יג טבת תשפ"ב

17/12/2021

יא אלול תשפ"ז

 13/09/2027יב סיון תשצ"ג

 09/06/2033י אדר תשצ"ט

 06/03/2039י כסלו תת"ה

עוקצין

ב

ט-י

יד טבת תשפ"ב

18/12/2021

יב אלול תשפ"ז

 14/09/2027יג סיון תשצ"ג

 10/06/2033יא אדר תשצ"ט

 07/03/2039יא כסלו תת"ה

עוקצין

ג

א-ב

טו טבת תשפ"ב

19/12/2021

יג אלול תשפ"ז

 15/09/2027יד סיון תשצ"ג

 11/06/2033יב אדר תשצ"ט

 08/03/2039יב כסלו תת"ה

עוקצין

ג

ג-ד

טז טבת תשפ"ב

20/12/2021

יד אלול תשפ"ז

 16/09/2027טו סיון תשצ"ג

 12/06/2033יג אדר תשצ"ט

 09/03/2039יג כסלו תת"ה

עוקצין

ג

ה-ו

יז טבת תשפ"ב

21/12/2021

טו אלול תשפ"ז

 17/09/2027טז סיון תשצ"ג

 13/06/2033יד אדר תשצ"ט

 10/03/2039יד כסלו תת"ה

עוקצין

ג

ז-ח

יח טבת תשפ"ב

22/12/2021

טז אלול תשפ"ז

 18/09/2027יז סיון תשצ"ג

 14/06/2033טו אדר תשצ"ט

 11/03/2039טו כסלו תת"ה

עוקצין

ג

ט-י

יט טבת תשפ"ב

23/12/2021

יז אלול תשפ"ז

 19/09/2027יח סיון תשצ"ג

 15/06/2033טז אדר תשצ"ט

 12/03/2039טז כסלו תת"ה

עוקצין

ג

יא-יב כ טבת תשפ"ב

24/12/2021

יח אלול תשפ"ז

 20/09/2027יט סיון תשצ"ג

 16/06/2033יז אדר תשצ"ט

 13/03/2039יז כסלו תת"ה
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