
  
  

  תכנית הלימודים המפורטת למחזור ראשוןלוח 
  

  ימי השבועלתכנית ה
  על מסכתות אלו מתקיימים מבחנים

  תאריך סיום  תאריך התחלה  מסכת  שנה
  ו אייר  ח טבת  ברכות  תשפ

  יא שבט  ט אייר  שבת  תשפא-תשפ
  כז אדר  יב שבט  ראש השנה  תשפא

  ג תשרי  א אייר  יומא  תשפב-תשפא
  כו כסלו  א חשון  ביצה  תשפב
  ז שבט  כז כסלו  מועד קטן  תשפב
  יג אדר א  ח שבט  חגיגה  תשפב
  כז אדר ב  יד אדר א  מגילה  תשפב
  כז חשון  א אייר  כתובות  תשפג-תשפב

  ו אייר  כח חשון  נדרים  תשפג
  חשוןט   ט אייר  גיטין  תשפד -תשפג

  כט אדר ב  י חשון  בבא מציעא  תשפד
  כט שבט  א אייר  בבא בתרא  תשפה-תשפד

  כא תמוז  ב אדר  עבודה זרה  תשפה
  ו אב  כד תמוז  הוריות  תשפה
  יט אדר  א אלול  זבחים  תשפו-תשפה

  כט אדר  כ אדר  תמיד  תשפו
  י טבת  ב אייר  חולין  תשפז-תשפו

  כה שבט  יא טבת  ערכין  תשפז
  יא סיון  כו שבט  נדה  תשפז

  

  

מחזור אחד של הדף היומי, יכולים ללמוד  - שנים  7החפצים לסיים את הש"ס בתום הצעה למעוניינים: 

  ולהשלים את המסכתות שדילגו, בימי שישי שבת ובין הזמנים.

המסכתות, ומה שנלמד במחזור הראשון בימות השבוע, ילמד במחזור השני בשישי במחזור הבא יתחלפו 

  שבת ובין הזמנים.

לא ייערכו  -המסכתות הנלמדות בימי שישי, שבת ובין הזמנים  -שעל תכנית ההשלמה חשוב לציין! 

  מבחנים ולא יינתנו מלגות.

  

  בין הזמניםלימי השלמה לימי שישי שבת והתכנית 
  בלבד!נים ילמעוני

  תאריך סיום  תאריך התחלה  מסכת  שנה
  כט אב  יג טבת  עירובין  תשפ

  ה סיון  ל אב  פסחים  תשפא-תשפ
  י אב  ו סיון  שקלים  תשפא

  ל תשרי  יא אב  סוכה  תשפב-תשפא
  יג שבט  ב חשון  תענית  תשפב

  יד תשרי  יט שבט  יבמות  תשפג –תשפב 
  ה ניסן  טו תשרי  נזיר  תשפג
  תמוז יח  ו ניסן  סוטה  תשפג

  ד טבת  יט תמוז  קדושין  תשפד -תשפג
  ג אלול  י טבת  בבא קמא  תשפד

  יח אייר  ד אלול  סנהדרין  תשפה-תשפד
  א אב  יט אייר  מכות  תשפה
  יט תשרי  ז אב  שבועות  תשפו-תשפה

  כא סיון  כ תשרי  מנחות  תשפו
  כ תשרי  כז סיון  בכורות  תשפז-תשפו

  כב טבת  כא תשרי  תמורה  תשפז
  יח אדר ב  כג טבת  כריתות  תשפז
  כו ניסן  כד אדר ב  מעילה קינים מידות  תשפז

  


